مدیرعامل در جمع کارکنان 3

زین ماتمی که چشم مالئک ز خون تر است
گویا عزای صادق آل پیمبر است

دکتر سبحانی به همراه جمعی از معاونان و مدیران
شرکت فوالد مبارکه ،با حضور در جمع کارکنان مجتمع فوالد سبا،
ضمن دیدار با کارکنان این مجتمع ،از روند تست و راهاندازی
پروژههای تکمیل ظرفیت مجتمع فوالد سبا بازدید کرد.
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برای اولین بار صورت گرفت:

معاون فروش و بازاریابی گروه فوالد مبارکه:

تامين نياز واقعی مشتريان داخلی
در اولويت فوالد مباركه
برای اولین بار در ایران
انجام شد؛

پیشتازیفوالدمبارکه
برای خرید برق از بورس انرژی

4

کارشناس خرید مواد اولیه و انرژی از پیشتازی فوالد مبارکه در خرید برق از بورس انرژی برای
اولین بار خبــر داد و گفت :با خرید برق از بــورس انرژی ،عالوهبر صرفهجویــی اقتصادی برای
شرکت فوالد مبارکه ،امکان حمایت از بخش خصوصی برای تولید برق ،رونق بورس انرژی و
همچنینشفافسازیوایجادفضایرقابتیسالمفراهمشد.
بشیر صادقی افزود :باتوجهبه تفاوت چشمگیر قیمت برق در بورس انرژی نسبت به قیمت
فروشدیگرمنابعتأمین،شاملشرکتبرقوشرکتهایخصوصی،فوالدمبارکهبرایاولین
بار در کشور مقدار 10مگاواتبرقمصرفیخودراازطریقبورسخریداری کرد...
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خ ـب ـ ـ ـ ــر

دستیابی به دانش
فنی طراحی و
ساختدستگاه
باالنس کارگاهی
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با اتکا بر دانــش فنی مجموعۀ کارشناســان
بازرســی فنــی و تعمیــرگاه مرکــزی فــوالد
مبارکه ،بــرای اولیــن بــار در ایران ،سیســتم
کنترلــی دســتگاه باالنــس کارگاهــی ،طــی
یــک فراینــد دوســاله بومیســازی و پــس
از گذرانــدن تس ـتهای موفقیتآمیــز
بهبهرهبرداریرسید.
محســن کفیــل ،رئیــس بازرســی فنــی
ماشینهای دوار و تجهیزات قدرت شرکت
فوالد مبارکه ،ضمن اعالم این خبــر ،در این
باره گفــت :در حال حاضــر ،باالنس قطعات
زیر  10تن شــامل فنهــا ،پمپهــا ،بلوورها،
لوب کمپرسورهاوغلتکهاینورد گرمو..

بومیسازی
کامپیوترهای
ضخامتسنج
خط نورد گرم

خ ـب ـ ـ ـ ــر

طی حکــمی از سـ ـ ــوی مد یـ ـ ـ ــر ع ــا مـل فـ ــوالد م ـبـار کـه،
محمدرضا ممتاز به سمت مدیر خرید مواد مصرفی و
اضطراریمنصوبشد.
در متناینحکمچنینآمدهاست:
بهموجــب ایــن حکــم از تاریــخ  1396/4/14بــه ســمت مدیــر
خرید مــواد مصرفــی و اضطراری منصــوب میگردید تــا با حفظ
ارزشهای اســامی ،احتــرام بــه کرامت انســانی ،ایجــاد نظم و
انضباط اجتماعی و اقتصادی و رعایت وجدان کاری ،که از اصول مدیریت درفوالدمبارکه است،
انجاموظیفهنمایید.
گفتنیاستآقایمحمدرضاممتاز،دارایفوقلیسانسبرقالکترونیکاز دانشگاهعلموصنعت
تهران و فوقلیسانس مدیریت اجرایی EMBAاز دانشگاه اصفهان میباشد .وی در سال1380
بهاستخدامشرکتدرآمدهوقبلاز ایندر سمتمدیرخریدمواداولیهوانرژیبهخدمتمشغول
بودهاست.

ط ــی حکـ ـ ـمـ ــی از سـ ـ ـ ــوی مدیـ ـ ــرعامل ف ـ ــوالد مب ـ ــارکه،
ســید حســین هاشــمی بــه ســمت مدیــر خریــد مــواد اولیــه و
انــرژی منصــوب شــد.
در متناینحکمچنینآمدهاست:
بهموجباینحکمازتاریخ 1396/4/14بهسمتمدیرخرید
مواد اولیــه و انرژی منصــوب میگردید تا با حفــظ ارزشهای
اســامی ،احترام بــه کرامت انســانی ،ایجــاد نظــم و انضباط
اجتماعی و اقتصــادی و رعایــت وجــدان کاری ،که از اصــول مدیریــت در فوالد مبارکه اســت،
انجاموظیفهنمایید.
گفتنی است آقای ســید حســین هاشــمی دارای فوقلیســانس در رشــتۀ مدیریت صنعتی
اســت .وی در ســال  1369به اســتخدام شــرکت درآمده اســت و قبل از این در سمت رئیس
خدمات خرید انجاموظیفه میکرد و هما کنون در ســمت مدیر خرید مــواد اولیه و انرژی به
خدمت مشغول شد.

اطالعیه

دفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی
شرکتفوالدمبارکه

مسائل اقتصادی و...
بدون باال رفتن
ظرفیتهای کشور
حل نخواهد شد

برگزاری مجامع عمومی عادی ساالنه شرکتهای
«فوالد هرمزگان جنوب» و «معدنی و صنعتی چادرملو»

انتصاب در فوالد مبارکه

از هم ــکاران و خان ــوادۀ ایش ــان دع ــوت
میش ــود مطال ــب و دستنوش ــتههای
خ ــود را در موض ــوع ن ــگاه معن ــوی ب ــه
بخشه ــای مختل ــف و فعالیته ــای
در ح ــال انج ــام در ش ــرکت ف ــوالد
مبار ک ــه ،در یک ــی از قالبه ــای نکت ــۀ
اد ب ــی ،داس ــتان کوت ــاه ،خا ط ــره،
دکلم ــه و ش ــعر حدا کث ــر در هش ــت س ــطر
بنویس ــند و ت ــا تاری ــخ  31تیرم ــاه 1396
ب ــه رابط ــان نمازخانهه ــا و ی ــا دفت ــر
هماهنگ ــی تبلیغ ــات اس ــامی تحوی ــل
دهن ــد.
گفتن ــی اس ــت ب ــه آث ــار برگزی ــده هدیـ ـه
تعل ــق خواه ــد گرف ــت.

2

 3استقرار سیستمهای
یکپارچهاطالعاتی
در شرکت فوالد
غدیرنیریز
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مسابقۀ بزرگ نگاه معنوی
به بخشهای مختلف شرکت فوالد مبارکه

خب ـ ـ ـ ـ ـ ــر

شهادت حضرت امام جعفر صادق
بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد

مجتمع فوالد سب ا

نمایشگاهعرضۀمحصوالت
عفاف و حجاب
بهمناسبتهفتۀعفافوحجاب،نمایشگاهعرضۀمحصوالتعفافوحجاببا  40درصدتخفیف،از1396/04/20
تاپایانتیرماهدر ساختمانمرکزی،طبقۀهمکف،ضلعجنوبیدایرشد.
امور فرهنگی

برگزیدگانمسابقۀ کتابخوانی
احکام و آداب سفر
بســایت
اســامی برگزیــدگان مســابقۀ کتابخوانــی احــکام و آداب ســفر ،کــه بــه قیــد قرعــه انتخــاب شــدهاند ،در و 
شــرکت در ج شــده اســت .از ایــن عزیــزان دعــوت میشــود جهــت دریافــت هدیــه خــود بــا در دســت داشــتن
امــور فرهنگــی
کارت شناســایی ،از تاریــخ  96/04/24بــه واحــد امــور فرهنگــی مراجعــه کننــد.

طرحجامع استعدادیابی
7
کالسهای آموزش شنا
7
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در محضر والیت

برای اولین بار صورت گرفت:

پیشتازی فوالد مبارکه برای خرید برق از بورس انرژی

اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل
در نگاه مقام معظم رهبری

اقتصادمقاومتییکمجموعهاست؛اینمجموعه
ا گـر فقـط در زیـر نـام اقتصـاد مقاومتـی مـورد توجـه
قـرار بگیـرد ،ممکـن اسـت چنـدان منشـأ اثر نباشـد؛
مـن علاج را در ایـن میبینـم کـه ایـن مجموعـه را بـه
نقاط مهم تقسـیم کنیـم و برای هـر نقطۀ کلیـدی و
مهم یک فصلی از زمان را قرار بدهیم ،و از مسـئوالن
و افـراد شـاخص و از آحـاد مـردم بخواهیـم کـه همـۀ
همت خود را بـر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند؛
به نظر مـن عالج در این اسـت کـه این نقطۀ کلیدی
را امسـال درسـت شناسـایی کنیـم .بـه اعتقـاد مـن
ایـن نقطـۀ کلیـدی عبـارت اسـت از تولیـد ،تولیـد
داخلـی و اشـتغال و عمدتـا اشـتغال جوانـان؛ اینها
آن نقـاط کلیـدی اصلـی اسـت .ا گـر مـا توانسـتیم

روی ایـن دو نقطـه متمرکـز بشـویم و کارهـا را بـر ایـن
اسـاس برنامهریـزی و دسـتهبندی بکنیـم ،تصـور
این اسـت که کار بهمیزان زیادی جلو خواهد رفت و
موفقیتهای چشمگیر و محسوسی پیش خواهد
آمد.لذامنشعار امسالرا«اقتصادمقاومتی:تولید
 اشـتغال» قـرار میدهـم؛ یعنـی اقتصـاد مقاومتـیعنوان کلیاست،بعدتولیدواشتغال؛اینمجموع
نقاطـی اسـت کـه بایسـتی همـه بـر روی آن متمرکـز
بشـوند .مطالبـۀ مـن و مطالبـۀ مـردم از مسـئوالن
عزیـز و محتـرم ایـن اسـت کـه بـر روی ایـن دو نقطـه
متمرکز بشوند و کارها را با برنامهریزی انجام بدهند
نشـاءاهلل در پایـان سـال نتایـج آن را بتواننـد بـه
وا 
مـردم گـزارش کننـد.

فوالد مبارکه
برای اولین بار
در کشور مقدار
 10مگاوات برق
مصرفی خود را
ازطریق بورس
خریداری کرد.
این امر کاهش
هزینهای بیش از
 36درصد برای
فوالد مبارکه به
همراه داشت

دستیابی به دانش فنی طراحی و ساخت دستگاه باالنس کارگاهی
با اتکا بر دانش فنی مجموعۀ
کارشناسان بازرسی فنی و تعمیرگاه
مرکزیفوالدمبارکه،برایاولینبار در
ایران ،سیستم کنترلی دستگاه
باالنس کارگاهی ،طی یک فرایند
دوساله بومیسازی و پس از
گذراندن تستهای موفقیتآمیز
بهبهرهبرداریرسید.

جایگاهآزمایشگاهها
در شرکت فوالد مبارکه

در طی فرایند
بومیسازی و
ساخت این
سیستم ،یک
گروه یازده نفره از
کارشناسان بازرسی
فنی و تعمیرگاه
مرکزی ،سختافزار
و نرمافزار آن
را بهطور کامل
طراحی کردند

بهطورکل ــی میت ــوان گف ــت آزمایش ــگا هها،
مح ــل تالق ــی دس ــتاوردهای دانش ــگاهی و
علم ــی بش ــر ب ــا نیازه ــای فن ــی صنای ــع مختل ــف
اســت کــه بــا اســتفاده از ابــزار و امکانــات خــاص،
یافتهه ــای پژوهش ــی و تحقیقات ــی را در جه ــت
کیفی ــت محص ــوالت و درنهای ــت بهب ــود کیفی ــت
زندگ ــی بش ــر ب ــه کار میگی ــرد.
ازآنجا ک ــه س ــالیانه میلیونه ــا ت ــن م ــواد اولی ــه
و محص ــوالت ف ــوالدی در چر خ ــۀ صنع ــت
ف ــوالد ،تولی ــد و عرض ــه میش ــود ،اطمین ــان از
صح ــت عملک ــرد فراینده ــای تولی ــد و انطب ــاق
کلی ــۀ فعالیته ــا ب ــا اس ــتانداردهای مل ــی و
بینالملل ــی ،یک ــی از مهمتر ی ــن جنبهه ــای
تولی ــد در ا ی ــن چر خ ــه ا س ــت .آزمایش ــگا هها
در ا ی ــن چر خ ــه ب ــا نمونهب ــرداری و انج ــام
تسـ ـتهای تخصص ــی بهمنز ل ــۀ چشـ ـمهای
صنع ــت عم ــل میکنن ــد و ب ــه انطب ــاق تولی ــد
ب ــا اس ــتانداردهای مل ــی و بینالملل ــی کم ــک
ک ــرده ،در دس ــتیابی ب ــه کیفی ــت موردنی ــاز
مش ــتری نق ــش بس ــزایی ایف ــا میکنن ــد.
ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه دارای زنجی ــرۀ کامل ــی از
خ ــط تولی ــد از س ــنگآهن ت ــا تولی ــد محص ــوالت
ف ــوالدی تخ ــت اس ــت .واح ــد آزمایش ــگاهها
در ش ــرکت ف ــوالد مبار ک ــه بهمنظ ــور حص ــول
اطمین ــان در رعای ــت و ارتق ــای کیفی ــت م ــواد
مصرف ــی ،قطع ــات یدک ــی ،کنت ــرل فراینده ــا،
محص ــوالت و همچنی ــن تحوی ــل محص ــول
منطبــق بــا اســتانداردهای ملــی و بینالمللــی و
نی ــاز مصرفکنن ــدگان ،بهص ــورت عملیات ــی در
ش ــیفت و روز کار ایج ــاد ش ــده اس ــت.
بهطورکل ــی وظای ــف آزمایش ــگاهها را در ش ــرکت
ف ــوالد مبارک ــه میت ــوان ب ــه س ــه دس ــته تقس ــیم
ک ــرد:
 -1پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای آزمایش ــگاهی
نواح ــی تولی ــدی ،پش ــتیبانی جه ــت کنت ــرل
فراینــد تولیــد ،تولیــد محصــوالت کیفــی و تطابــق
محص ــول ب ــا اس ــتاندارد مل ــی و بینالملل ــی
 -2کنت ــرل کیفی ــت م ــواد اولی ــۀ ورودی و م ــواد
مصرف ــی در ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه ،مطاب ــق ب ــا
مش ــخصات فن ــی
 -3صدور گواهی کیفیت محصوالت
آزمایش ــگا ههای ش ــرکت ب ــا انج ــام س ــالیانه

بشــیر صادقی افزود :باتوجهبه تفاوت چشــمگیر
قیمــت بــرق در بــورس انــرژی نســبت بــه قیمت
فــروش دیگــر منابع تأمین ،شــامل شــرکت برق و
شــرکتهای خصوصی ،فوالد مبارکه برای اولین
بار در کشــور مقدار  10مگاوات بــرق مصرفی خود

برای اولین بار در ایران انجام شد؛

یادداشت /امیر صالحی یلمه علیآبادی

بی ــش از پانص ــد ه ــزار نمونهب ــرداری و ی ــک
میلی ــون و پانص ــد ه ــزار آزم ــون تخصص ــی
(ش ــیمیایی ،فیزیک ــی و مکانیک ــی) مطاب ــق ب ــا
الزام ــات اس ــتاندارد ISO17025-2005
اس ــتاندارد تأیی ــد صالحی ــت آزمایش ــگا هها
آزم ــون و کالیبراس ــیون) نق ــش بس ــزایی در
کنت ــرل کیفی ــت محص ــوالت ایف ــا میکنن ــد.
از دیگ ــر فعالی ــت آزمایش ــگاهها میت ــوان ب ــه
م ــواردی از قبی ــل پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای
طر حه ــای توس ــعۀ ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه،
مش ــارکت در بومیس ــازی م ــواد ش ــیمیایی و
قطع ــات یدک ــی ،توس ــعۀ آزمونه ــای جدی ــد
جهت کنترل کیفیــت مــواد ورودی و محصوالت
ش ــرکت ،س ــاخت م ــواد مرج ــع داخل ــی جه ــت
کنت ــرل روشه ــای آزم ــون و انتق ــال دان ــش فن ــی
آزمایش ــگاهی ب ــه متقاضی ــان در سراس ــر کش ــور
اش ــاره ک ــرد .ای ــن واح ــد جه ــت ارزیاب ــی عملک ــرد
فن ــی خ ــود مطاب ــق ب ــا الزام ــات اس ــتاندارد
 ،ISO17025-2005در س ــالهای اخی ــر
در آزمونه ــای مه ــارت مل ــی و بینالملل ــی و
مقایس ــات بی ــن آزمایش ــگاهی ش ــرکت ک ــرده
اس ــت و در تحلیله ــای نهایــی از اعتب ــار وی ــژهای
برخ ــوردار ب ــوده اس ــت.
ام ــروزه باتوجهب ــه توس ــعه دامن ــۀ محص ــوالت
شــرکتها و نیازهــای جدیــد مشــتریان و الزامــات
ایمن ــی و زیسـ ـتمحیطی و اس ــتانداردهای
کیف ــی ،آزمایش ــگاهها بای ــد برنامهه ــای توس ــعۀ
مدون ــی جه ــت ارتق ــای س ــطح کیف ــی ،آم ــوزش
کارکنـــان ،بـــهروز آوری روشهـــای آزمـــون و
تجهی ــزات داش ــته باش ــند .آزمایش ــگاههای
ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه نی ــز ،ک ــه متعل ــق ب ــه یک ــی از
صنایع بــزرگ کشــور اســت ،از این قاعده مســتثنا
نیســت و در تمامی محورهــای فوقالذکــر اهداف
و برنامهه ــای م ــدون در ح ــال اجراس ــت .ضمن ــا
آزمایش ــگاههای ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه از اولی ــن
آزمایش ــگاهها در س ــطح کش ــور اس ــت ک ــه نس ــبت
ب ــه اس ــتقرار اس ــتانداردISO17025-2005
در ســطح ملــی و بینالمللــی اقــدام کــرده اســت و
در چهارچــوب ایــن اســتاندارد ،در حــال پیگیری
اه ــداف توس ــعۀ خ ــود ب ــا چشـ ـمانداز انج ــام
آزم ــون ب ــا دق ــت و صح ــت در حداق ــل زم ــان
ممک ــن اس ــت.

کارشناس خرید مواد اولیه و
انرژیاز پیشتازیفوالدمبارکهدر خرید
برق از بورس انرژی برای اولین بار خبر
داد و گفت :با خرید برق از بورس
انرژی،عالوهبرصرفهجوییاقتصادی
برای شرکت فوالد مبارکه ،امکان
حمایت از بخش خصوصی برای
تولید برق ،رونق بورس انرژی و
همچنین شفافسازی و ایجاد
فضایرقابتیسالمفراهمشد.

را ازطریق بورس خریــداری کرد .ایــن امر کاهش
هزینهای بیش از  36درصد برای فوالد مبارکه به
همراه داشــت و باعث دلگرمــی بخش خصوصی
بــرای فــروش مســتقیم بــرق نیــز شــده اســت که
انشاءاهلل به رونق بیشتر بورس انرژی نیز خواهد
انجامید.
وی تصریح کرد :باتوجهبه سیاستگذاری وزارت
نیــرو جهــت تأمیــن بــرق مصرفکننــدگان بــزرگ
ازطریق قراردادهای دوجانبه با نیروگاهها ،شرکت
فــوالد مبارکــه از همــان ابتدا بــه دنبــال عملیاتی
کردن این قراردادها بود؛ بهطوریکه این شرکت
بهعنوان اولین شرکت عمدۀ مصرفکنندۀ برق،
اولین قرارداد دوجانبۀ برق را در سال  94به امضا
رســاند و متعاقب آن قرارداد دیگــری را نیز جهت
تأمین برق خود منعقد کرد.
کارشــناس خرید مــواد اولیه و انرژی خاطرنشــان

کرد :بهدلیــل مزایای ثبــت قراردادهای دوجانبۀ
بــرق در بــورس و بــا انجــام جلســات مشــترک
کارگــزاری مبین ســرمایه ،بــورس انرژی و شــرکت
فــوالد مبارکــه ســرانجام در تاریــخ ،96/04/12
اولین قرارداد دوجانبــۀ خرید برق از بورس انرژی
را برای شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان ،با کارگزاری
مبیــن ســرمایه ،منعقــد کردنــد و شــرکت فــوالد
مبارکه مثل گذشــته در این زمینه هم پیشتازی
خود را نشان داد.
وی در ادامه بــه مزایای ایــن قراردادها اشــاره کرد
و گفــت :از جملــه مزایای ایــن قراردادهــا میتوان
انعطافپذیر بــودن و امکان تأمین بــرق بازههای
مختلــف زمانــی را نام بــرد ،ضمن اینکــه پرداخت
در ایــن قراردادها مســتقیما بــا نیــروگاه در ارتباط
است؛ بنابراین ،طبیعتا انعطافپذیری بیشتری
در قیمت و نحوۀ پرداخت وجود دارد و در صورت

خریــد بــا قیمــت مناســب میتوانــد صرفهجویی
زیــادی در هزین ههــای مصرفکننــدگان بــزرگ به
همراهداشتهباشد؛مضافبراینکهبرایفروشنده
نیــز بهدلیــل معافیــت  10درصــدی مالیاتــی بابت
فــروش بــرق در بــورس میتــوان قیمتهــای
مناسبتری را هم از نیروگاه انتظار داشت.
صادقی خاطرنشــان کرد :باتوجهبــه مزیتهای
متعــدد انجــام معا مــات دوجانبــه در بــورس
انرژی ،به نظر میرسد در آیندۀ نزدیک ،این بازار
جذابیتهــای بیشــتری بــرای مصرفکننــدگان
بزرگ برق ایجاد کند و بخش بزرگی از برق مصرفی
آنهــا ازطریــق قراردادهــای دوجانبــه در بورس
انرژی تأمین شود.
وی در پایــان از حمایتهای معاونــان و مدیران
ارشــد شــرکت ،که در تحقق این امر مهم ســهیم
بودهاند ،تشکر و قدردانی کرد.

محسن کفیل ،رئیس بازرسی فنی ماشینهای
دوار و تجهیزات قدرت شرکت فوالد مبارکه،
ضمن اعالم این خبر ،در این باره گفت :در حال
حاضر ،باالنس قطعات زیر  10تن شامل فنها،
پمپها ،بلوورها ،لوب کمپرسورها و غلتکهای
نورد گرم و ..با همکاری بازرسی فنی و تعمیرگاه
مرکزیبادستگاهمذکور در شرکتانجاممیشود.
وی اضافه کرد :ازآنجاکه سیستم خارجی،
گرانقیمتومشمولشرایطتحریمبود،بهمنظور
رفع مشکل دستگاه ،نسبت به بومیسازی این
سیستم کنترلی اقدام کردیم .او در ادامه تصریح
کرد:در فوالدمبارکهحجموسیعیاز تجهیزاتدوار
شامل انواع موتورها ،فنها ،پمپها ،توربینها،
کمپرسورها ،گیربکسها ،محرک نوارنقالهها و...
موجود است .این تجهیزات مهمترین تجهیزات
خطوط تولید و ضامن رسیدن شرکت به اهداف
تولیدتدوینشدههستند.
کفیل در همین باره ادامه داد :یکی از
اصلیترین عیوب تجهیزات دوار ،ناباالنسی
است که باعث باالبردن ارتعاش تجهیز دوار
و درنتیجه کاهش شدید عمر قطعاتی از قبیل
بیرینگها و نهایتا توقف خط تولید میشود.
باالنس تجهیزات دوار به دو روش باالنس
در محل و باالنس کارگاهی انجام میشود.
باالنس کارگاهی بر روی یک قطعۀ دوار مثل
پروانۀ فن در کارگاه انجام میشود و برای انجام
این کار به دستگاه باالنس نیاز است .این
دستگاه شامل یک بدنۀ مکانیک (که قطعهای
که باید باالنس شود بر روی آن قرار میگیرد)

و یک سیستم کنترلی برای انداز هگیری و
محاسبات باالنس است.
رئیس بازرسی فنی ماشینهای دوار و تجهیزات
قدرت شرکت فوالد مبارکه با ذکر این مطلب که
دستگاهباالنس کارگاهیفوالدمبارکهدر تعمیرگاه
مرکزی مستقر است و توان باالنس روتورهایی تا
وزن 10تن را دارد ،افزود :ازآنجا که این دستگاه که
سازندۀآنشرکتآلمانی Hofmannاست،از چند
سالپیشبهعلتخرابی کارتهایالکترونیکیو
مدارهایپردازشسیگنالوآشکارساز ارتعاشات،
غیرقابلاستفادهشدهبود،بهناچار کلیۀقطعات
شرکتبرایباالنسشدنبهبیروناز فوالدارسال
میشدند.
وی درخصوص ویژگیهای این تجهیز گفت:
سیستم کنترلدستگاهاز دوقسمتسختافزار و
نرمافزار تشکیلشدهاست کهقسمتسختافزار
شامل درایوهای الکتریکی و سنسورها و مدارات
الکترونیکی آشکارساز و پردازش سیگنال است
و قسمت نرمافزار شامل یک نرمافزار قدرتمند
برای انجام محاسبات و نمایش نتایج مربوط به
باالنسهاییکصفحهایودوصفحهایاست.
نویدبهشتی ،کارشناسبازرسیفنیماشینهای
دوار و تجهیزات قدرت ،در خصوص چگونگی

فرایند بومیسازی این دستگاه ادامه داد :در
طی فرایند بومیسازی و ساخت این سیستم،
یک گروه یازده نفره از کارشناسان بازرسی فنی و
تعمیرگاهمرکزی،سختافزار ونرمافزار آنرابهطور
کاملطراحی کردند.
بهش ــتی خاطرنش ــان ک ــرد :باتوج هب ــه ماهی ــت
پیچی ــده و انتق ــال نویز ه ــای الکتریک ــی
و الکترومغناطیس ــی محیط ــی و همچنی ــن
هارمونیکه ــای ارتعا ش ــی ک ــه از کو پ ــل و
اتص ــاالت ب ــه سنس ــور منتق ــل میش ــوند و
همچنی ــن کار در دوره ــای مختل ــف ب ــا تناژه ــا
و ابع ــاد متف ــاوت ،ازنظ ــر س ــختافزاری و
نرماف ــزاری ب ــه فراین ــد پ ــردازش س ــیگنال بس ــیار
پیچی ــدهای روی ای ــن س ــیگنالهای دریافت ــی
نی ــاز ب ــود ک ــه تنه ــا بهص ــورت انحص ــاری در
اختیــار چنــد شــرکت معتبــر اروپایــی و آمریکایــی
ق ــرار داش ــت و ب ــا اج ــرای ای ــن پ ــروژه ،گذش ــته
از جلوگی ــری از خ ــروج ارز و صرفهجو ی ــی
اقتص ــادی ،دان ــش فن ــی ارزش ــمندی نی ــز ب ــه
دس ــت آم ــده اس ــت.
وی افزود :با فعالیتهای انجامشده در طی این
مدت درزمینۀ باالنس کارگاهی ،به سطحی از
توانایی دست یافتیم که در سال گذشته ،در

فرایند بومیسازی تجهیزات دوار مهم ،مانند
فنهای گندلهسازی و لوبهای کمپرسورهای
احیا مستقیم ،کهبرایاولینباردر کشوربهوسیلۀ
واحد برنامهریزی بومیسازی صورت گرفت،
باالنس این تجهیزات ،که از مهمترین مراحل
بومیسازی آنها بود ،در داخل فوالد مبارکه
بهوسیلۀ کارشناسان بازرسی فنی و تعمیرگاه
مرکزیانجام گرفت.
کارشناس بازرسی فنی ماشینهای دوار و
تجهیزات قدرت فوالد مبارکه مراحل اجرای این
فعالیتارزشمندرابهاینشرحاعالم کرد:
 -1مطالعه و تحقیق و تسلط بر دانش تئوری و
تکنولوژیدستگاههایارتعاشسنجوباالنسر
-2استفادهاز بهترینالگوریتمدر برنامهنویسیو
طراحیالکترونیکیدستگاههایباالنسر کارگاهی
 -3طراحی شماتیک و مدار چاپی کارتهای
پردازشگر،مونتاژ،تستورفععیوبمشاهدهشده
 -4تست سختافزار ساختهشده با سنسورهای
نیروسنج در کارگاه و فرایند کالیبراسیون اولیه و
آمادهسازیبانکفیلترمناسب
 -5استخراج فرمولها و روابط ریاضی و مکانیکی
دینامیکیضروریدر پروسۀباالنس-6انجام تستهای نهایی دستگاه نظیر تست
صحت عمل ،نویزپذیری و پایداری سیستم بر
رویتجهیزاتدوارمتنوعومقایسۀنتایجعملیبا
رفرنسها
 -7طراحی نرمافزار تحلیلی با قابلیتهای
پیشرفته نظیر ثبت مقادیر کالیبراسیون ،انجام
باالنس یکصفحهای و دوصفحهای ،تاریخچۀ
باالنستجهیزات،واسطنرمافزاریبسیار کاملو
درعینحالسادهبرایاپراتور
-8مونتاژ نهاییسیستمدر قالبی کامالاستاندارد
وصنعتی
محسن کفیل ،رئیس بازرسی فنی ماشینهای
دوار و تجهیزات قدرت شرکت فوالد مبارکه ،از
زحماتوهمکاریمدیریتو کارکنانبخشبرق
تعمیرگاهمرکزی کهدر اینزمینههمکاری کردند،
صمیمانهقدردانی کرد.

بومیسازی کامپیوترهای ضخامتسنج خط نورد گرم
بــا تکیــهبــر دانــش فنــی کارکنــان
شــرکت فــوالد مبارکــه و بهرهگیــری از
توانمنــدی شــرکتهای داخلــی،
کامپیوترهای ضخامتسنج خط نورد
گرمباموفقیتبومیسازیشد.
آزمایشگاهها ،محل
تالقی دستاوردهای
دانشگاهی و علمی
بشر با نیازهای
فنی صنایع
مختلف است که
با استفاده از ابزار
و امکانات خاص،
یافتههای پژوهشی
و تحقیقاتی را
در جهت کیفیت
محصوالت و
درنهایت بهبود
کیفیت زندگی بشر
به کار میگیرد

کارشــناس تعمیــرات سیســتمهای اندازهگیــری
نوردگرمضمناعالماینخبرافزود :کنترلضخامت
محصول،پیچیدهترینتابعدرنورداستوورودی
یشــدۀ محصول در
این تابع ،ضخامت اندازهگیر 
حال نورد اســت .ازآنجاکه رضایت مشتری منوط
بــه تولیــد محصــول با کیفیــت اســت ،ضخامت،
یکی از مهمترین شاخصهای محصوالت تخت
فوالدیاست.
حسن اصغریپور در خصوص فرایند اندازهگیری
ضخامت در خــط نورد گــرم گفت :ضخامــت ورق
تســنجهای
نوردشــده در نــورد نهایــی را ضخام 
بشــده در خروجــی نــورد نهایــی اندازهگیری
نص 
میکنندواختالفبینمقدارواقعیومقدارمطلوب
بهصورت برخط به سیستم اتوماسیون فرستاده
میشودتاضخامتمطلوبمشتریحاصلشود.
وی با بیان اینکه ضخامت ورق بهوســیلۀ اشــعۀ
ایکساندازهگیریمیشود ،گفت:برایاندازهگیری
ضخامت،اشعۀایکستولیدشدهبهوسیلۀمولدرا
از ماده عبور میدهند .در نــورد گرم ضخامت ورق
سردشده مطلوب اســت؛ لذا ضخامتسنج باید
ضخامتنهاییرااندازهگیری کند،دراینوضعیت
ضریبانبساطحرارتیفوالددر محاسباتلحاظ
میشود.ازدیگرضرایبمؤثردرمحاسبۀضخامت،
ترکیبشیمیاییفوالداست.
وی خاطرنشــان کــرد :ضخامتســنج شــامل
تجهیزاتسختافزاریونرمافزاریاستوقسمت
کنترلآنبهعهدۀسیستمهای کامپیوتریاست.

کامپیوترهایضخامتسنجشامل ِسرور ،کالینت،
نمایشگروپایگاهدادهاست.
اصغریپور افزود:ازآنجاکهدستگاهضخامتسنج
نورد گرم،براساساعالمشرکتســازندۀآن،از ردۀ
تولیدخارجشدهاستوبنابراینقطعاتیدکیآن
یشــد و امکان اصالح و بهروزرسانی
پشتیبانی نم 
سختافزارونرمافزارآنوجودنداشت،نیازبهتغییر
کلتجهیزضروریبود.بنابراین،بهمنظوراستفاده
از تجهیــز،امکانســاختایــندســتگاهدر داخل
بررسیشد.پساز بررسیهایالزموآزمایشهای
یســازی دستگاه ضخامتسنج
اولیه ،پروژۀ بوم 
نورد گرم،بهدستور مدیریتوقتناحیه،در قالب

یکقراردادخریدخدماتباشرکتپردیسانرایانه،
در دستور کار قرار گرفت.
وی در تکمیــل ایــن مطلب افــزود :با اســتفاده از
تجربۀ کارکنانتعمیراتسیستمهایاندازهگیری
واحد نورد گرم و با اتکا به توانمندی شرکتهای
داخلی ،یک سیستم کامل بهصورت مجزا تهیه
و تســت ســرد شــد .در زمــان تســت ،مشــکالت
و معایــب نمونــۀ ساختهشــده برطــرف شــدند.
از ایــن سیســتم بهصــورت مــوازی بــا سیســتم
اصلی بهرهبرداری شــد .در مدت یک ماه تســت
موازی ،ســایر عیبهای سیســتم نمایان شــد و
پس از برطرفکردن آنها ،بهر هبــرداری از تجهیز

بهصورت واقعی امکانپذیر گردید.
کارشــناس تعمیــرات سیســتمهای اندازهگیــری
نوردگرمتصریح کرد:سیستمساختهشدهدر مدار
بهر هبــرداریقرار گرفــتواز بســیاریاز توقفهای
سنگینخطتولیدنورد گرم ،کهبهعلتدرسرویس
نبودنضخامتسنجایجادمیشد،جلوگیری کرد.
وی در ادامــه گفــت :ابتدا قــرار بر این بــود که فقط
یســازی شــود؛ اما بــا توجه
سیســتم موجــود بوم 
بــه مطالعــات و تس ـتهای انجا مشــده ،ارتقــای
سختافزارونرمافزارنیزدردستور کارقرار گرفت.وی
همچنینافزود:ســختافزار کامپیوترهایسرور،
نمایشــگروپایگاهدادهبهطور کاملوبااستفادهاز
جدیدترینسختافزار موجوددر بازار داخلتهیه
شدونرمافزارهایی کهامکانبهروزرسانیداشتند
نیزبهنسخۀجدیدتر،بهطوریکهموجباخاللدر
عملکردسیستمنشوند،ارتقایافتند.
یپــور افــزود :مراحــل اجــرای پــروژه شــامل
اصغر 
مطالعــه ،طراحــی ،ســاخت نمونــه ،تســت و رفع
عیوب،باهمکاریمشترک کارکنانواحدودانش
شــرکت پردیســان رایانه انجام گرفت .نتیجۀ این
پروژهعالوهبررفعمشکالتناشیاز توقفتجهیزو
خط تولید ،دســتیابی به دانش فنی آن بود که در
فرایند عیبیابی بســیار مفید خواهد بود ،ضمن
اینکهشرکتمذکورمستندات کاملتهیهونصب
نرمافزارهایتخصصیهرکداماز کامپیوترهاوعیوب
نهــا را مهیا کــرده و جهت
احتمالــی و روش رفــع آ 
اســتفادهدر اختیار واحدتعمیراتسیســتمهای
اندازهگیرینورد گرمقرار دادهاست.
وی در پایان تأ کید کــرد :این موفقیت با همکاری
و مســاعدت همــکاران واحدهــای تعمیــرات
سیستمهایاندازهگیرینورد گرم ،کنترلپروسس
وحمایتمدیریتناحیهبهدستآمد کهقدردان
زحماتهمۀاینعزیزانهستیم.
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مدیرعامل در جمع کارکنان مجتمع فوالد سبا
دکتر سبحانی به همراه جمعی
از معاونــان و مدیران شــرکت فوالد
مبارکه ،با حضــور در جمــع کارکنان
مجتمع فــوالد ســبا ،ضمن دیــدار با
کارکنان این مجتمع ،از روند تست و
راهاندازی پروژههای تکمیل ظرفیت
مجتمع فوالد سبا بازدید کرد.
مدیرعا م ــل ف ــوالد مبار ک ــه در جر ی ــان ا ی ــن
بازدی ــد ،باتوج هب ــه اتم ــام عملی ــات راهان ــدازی
گ ــرم واحده ــای فوالدس ــازی و ریختهگ ــری
ش ــمارۀ دو و آمادگ ــی ای ــن واحده ــا جه ــت
تولی ــد و همچنی ــن را ها ن ــدازی سیس ــتم
اتوماســیون جدیــد کور ههــای تونلــی و شــاتلی
ی ــک و دو ،ب ــر ش ــروع تولی ــد ا ی ــن واحد ه ــا
جه ــت دس ــتیابی ب ــه ظرفی ــت تولی ــد اس ــمی
واحده ــای جدی ــد و رف ــع عی ــوب احتمال ــی در
ای ــن زمین ــه تأ کی ــد ک ــرد.

معاون اول رئیسجمهوری در آیین روز صنعت و معدن مطرح کرد:

مسائل اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
بدون باال رفتن ظرفیتهای کشور حل نخواهد شد
به گزارش روزنامۀ صمت ،بیستمین سالروز بزرگداشــت روز ملی «صنعت و معدن» در
سالناجالسسرانتهرانبرگزار شدودکتراسحاقجهانگیری،معاوناولرئیسجمهوری،در
اینمراسمبااشارهبهاینکهچنینمناسبتهایینظرسیاستمداران،برنامهریزانوحتیمردمرا
بهمسائلواولویتهایپیشروی کشور جلبمیکند،اذعان کرد:اینروز فرصتیاست که
همۀصاحبنظرانوذینفعانبهمسائلپیشرویصنعتومعدن کشور میپردازند.

بهم ــن خلیل ــی ،مدی ــر تکنول ــوژی و اج ــرای
پروژهه ــای مجتم ــع ف ــوالد س ــبا ،درخص ــوص
ای ــن پروژ هه ــا ی ــادآور ش ــد :پ ــروژۀ ک ــورۀ ش ــاتلی
ش ــمارۀ ی ــک و دو ،نقط ــۀ اتص ــال کورهه ــای
پیشگرمک ــن تونل ــی هیتین ــگ ی ــک و دو ب ــا
شگ ــرم هولدین ــگ اس ــت ک ــه ام ــکان
ک ــورۀ پی 
ورود ا س ــلب از ریختهگ ــری دوم را ب ــه خ ــط
اصل ــی ممک ــن میکن ــد و مجم ــوع ط ــول ای ــن
کورهه ــا  400مت ــر اس ــت.
وی اف ــزود :ط ــی توق ــف پنــجروزه در نیم ــۀ اول
تیر م ــاه ،کور هه ــای تونل ــی قد ی ــم و جد ی ــد
همگامس ــازی ش ــد و تح ــت کنت ــرل سیس ــتم
اتوماس ــیون جدی ــد ق ــرار گرف ــت.
بــا رفــع مشــکالت هماهنگــی بیــن اتوماســیون
کورههــا و نــورد ،دریافــت اســلب از خــط جدیــد
ریختهگ ــری بهوس ــیلۀ واح ــد ن ــورد امکانپذی ــر
و تولی ــد کالف از اس ــلب تولی ــدی خ ــط دوم
بهص ــورت اتوماتی ــک انج ــام ش ــد.

تولید کالف
از اسلب تولیدی
خط دوم
ریختهگری سبا
به صورت
اتوماتیک
انجام شد

رادیو فوالد
رادیـو فـوالد بسـتر ارتباطـی مناسـبی اسـت کـه در آن مسـئوالن عـالوه بـر اطالعرسانی و ارائـه گــزارش عملکــرد ،بــه سؤاالت متعــددی کــه بـرای پرسـنل
و خانـواده فـوالد پیـش میآید ،پاســخ میدهند کــه خوشــبختانه ایــن رادیــو بــا اســتقبال چشــمگیری از ســوی شــنوندگان مواجــه شــده اســت.
آقایـان حمیـد مردانـی ،مدیـر امـور مالـی فـوالد مبارکـه و مهنـدس محمد کاظم صباغی هرندی ،مدیر تعمیـرگاه مرکزی ،میهمانان برنامـه رادیو فوالد
بودنـد کـه بخشهایـی از گفتوگـوی ایشـان با شـنوندگان رادیو فـوالد را از نظـر میگذرانید؛

مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه:

حرکت در مسیر ارتقای ایمنی و استفادۀ
حدا کثری از ظرفیت خطوط تولید

جنــاب آقــای مهنــدس صباغــی در ارتبــاط
با وظایــف تعمیرگاه مرکــزی توضیحــی ارائه
بفرمایید.

بهجر ئــت میتــوان گفــت تعمیــرگاه مر کــزی
بهلحــاظ امکانــات و فضــای کارگاهــی ،تعــداد
نیــروی انســانی و ایــن حجــم از فعالیتــی که در
آن صــورت میگیــرد ،در کشــور منحصربهفــرد
اســت و هیــچ کجــا کارگاه تعمیــرات و ســاختی
با ایــن امکانــات و تجهیــزات وجود نــدارد .این
واحــد یکــی از زیرمجموعههــای خدمــات فنی
و پشــتیبانی اســت کــه مأموریت آن پشــتیبانی
اثربخــش از تولیــد پا یــدار ،ازطر یــق تعمیــر،
بازســازی و ســاخت تجهیــزات خطــوط تولیــد
است.
ا گــر بخواهیــم وظیفــۀ تعمیــرگاه را بهطــور
کلــی تعریــف کنیــم ،بایــد بگوییــم در تعمیــرگاه
مرکــزی ،بازســازی ،تعمیــر و ســاخت تجهیزات
و قطعــات مکانیکــی ،ا ســکلت فلــزی و بر قــی
از قبیــل گیربکسهــا ،ســیلندرها ،پمپهــا،
موتورهای الکتریکی ،ترانسفورموتورهای قدرت
و صدها نوع تجهیز دیگر انجام میشود که این
فعالیتها همه ازطریق درخواســت کار اســت؛
یعنی درخواست کار سیســتمی صادر میشود
و پرونــدۀ تجهیــز در سیســتم ثبــت میشــود؛
تجهیزات ارسال و وارد پذیرش میشود؛ تجهیز
بــه کارگاههــای مختلــف متناســب بــا خرابــی و
نوعش ارسال میشود؛ فعالیتهای تعمیراتی و
ساخت روی آن انجام میشود؛ تمام فعالیتها
در سیستم ثبت میشود و بعد از اتمام تعمیرات

تجهیزات تحویل ناحیه میشود و تمام مدارک
و مســتنداتش در سیســتم ثبــت و بایگا نــی
میشود.
بخش تعمیرگاه مرکزی از چه قسمتهایی
تشکیلشده است؟

تعمیــرگاه مرکــزی بهطــور کلــی از پنــج قســمت
تشکیل شده است :کارگاه مکانیک؛ کارگاه برق؛
کارگاهاسکلتفلزی؛قسمتتعمیراتونگهداری
ماشــینآالت و دفتــر فنــی تعمیــرات مرکــزی که
پشتیبانیاز این کارگاههارابهعهدهدارد.قسمت
تعمیرگاهسباهمقبالجزءقسمتهایتعمیرگاه
مرکزی بود که اخیرا بهلحاظ چارتی به خدمات
فنی و پشــتیبانی ســبا منتقل شــده اســت؛ ولی
پشتیبانی قبلی کمافیالسابق ادامه دارد.
اقدامات مهم ســال  95در تعمیرگاه مرکزی
چیست؟

مادر سال 95نزدیکبه 37هزار درخواست کاری
را به انجــام رســاندیم که از ایــن میزان حــدود26
هــزار درخواســت مربوط بــه تعمیــر و 10هــزار و500
درخواست مربوط به ســاخت بوده است .حدود
 2000قطعۀیدکیدر فرایندتعمیرهاموردنیاز بوده
کهتعمیرگاهمرکزیآنهاراساختهوتحویلناحیه
دادهاست.
هدف اصلــی تعمیــرگاه مرکــزی پشــتیبانی مؤثر از
خطوط تولید اســت .ما ایــن پشــتیبانی را بهطور
خالصــه پشــتیبانی بهموقــع و کیفــی میدانیــم.
شعاری که برای سال 96در نظر گرفته شده است
«ارتقای ایمنــی و اســتفادۀ حدا کثــری از ظرفیت
خطوطتولید»است.

مدیر امور مالی فوالد مبارکه:

تأمین مالی مواد اولیه و تجهیزات یکی از
وظایف مهم مدیریت امور مالی است

جنــاب آقــای مردانــی لطفــا بفرماییــد امــور
مالی شــرکت فوالد مبارکه زیر مجموعه کدام
معاونتوشاملچهبخشهاییمیباشد؟

ام ــور مال ــی ف ــوالد مبارک ــه زیرمجموعـ ـهای
از معاون ــت اقتص ــادی و مال ــی اس ــت ک ــه ب ــا
 50نف ــر پرس ــنل درس ــه بخ ــش فعالی ــت دارد:
 -1حس ــابداری مال ــی و ام ــور پرداخته ــا؛ ک ــه
در آن کل عملی ــات مال ــی ش ــرکت و ه ــر آنچ ــه ب ــه
ام ــورات مال ــی مرب ــوط باش ــد ،مث ــل حس ــابهای
نه ــا،
بانکی،تس ــهیالت و عملی ــات مرب ــوط ب ــه آ 
در ای ــن بخ ــش انج ــام میش ــود؛ همچنی ــن،
اوراق و اس ــناد به ــادار در ای ــن قس ــمت نگـ ـهداری
یشــوند .قســمت عایدات نیــز در ایــن مجموعه
م 
وظیف ــۀ نگ ـهداری و پیگی ــری حس ــاب مش ــتریان
ته ــا نی ــز وظیف ــۀ برنامهری ــزی
و قس ــمت پرداخ 
فه ــای تج ــاری م ــا را
و پرداخ ــت مطالب ــات طر 
ک ــه عمدت ــا پیم ــانکاران و ش ــرکتهایی هس ــتند
ک ــه ب ــه نح ــوی خدمات ــی ب ــه م ــا ارائ ــه میدهن ــد،
ب ــه عه ــده دارن ــد -2 .بخ ــش فعالیته ــای
مال ــی؛ ک ــه عم ــدۀ فعالی ــت ای ــن بخ ــش مرب ــوط
تهــای ارزی شــرکت اســت .ایــن بخــش
بــه فعالی 
درزمین ــۀ گش ــایش اعتب ــارات اس ــنادی ب ــرای
واردات مواد و تجهیــزات و قطعات یدکی موردنیاز
ش ــرکت فعالی ــت میکن ــد .یک ــی از وظای ــف بخ ــش
فعالیته ــای مال ــی در بخ ــش ص ــادرات ای ــن
اس ــت ک ــه محلهای ــی مناس ــب ،مث ــا سیس ــتم
بانکــی یــا وقتــی سیســتم بانکــی جوابگــو نیســت،
لهــای دیگــری تــدارک ببینــد و حســابهای
کانا 
مطمئــن را بــه قســمت فــروش معرفی کنــد .ضمنا

گش ــایش اعتب ــارات اس ــنادی ب ــرای ص ــادرات نی ــز
یش ــود -3 .بخ ــش
در ای ــن بخ ــش مدیری ــت م 
برنامهری ــزی مال ــی؛ ای ــن بخ ــش وظیف ــه دارد
چشـ ـمانداز آین ــدۀ ش ــرکت را مطاب ــق ب ــا برنام ــه،
مشــخص کنــد .بنابرایــن ،برنام ههــای واقعــی هــر
یه ــا مقایس ــه
م ــاه را میگی ــرد و آن را ب ــا پیشبین 
میکنــد و هشــدارها و اطالعــات الزم را بــه مدیریت
مید ه ــد.
نقشعمدۀامور مالیدر چرخۀتولیدشرکت
چیست؟

میدانی ــم ک ــه تولی ــد در صورت ــی میتوان ــد پای ــدار
باش ــد ک ــه هم ــۀ ملزوم ــات آن از قبی ــل م ــواد اولی ــه
و تجهی ــزات هم ــواره آم ــاده باش ــد و خ ــط تولی ــد
منتظ ــر چی ــزی نمان ــد .سیس ــتم تولی ــد ف ــوالد
ب ــر اس ــاس نی ــاز مش ــتری اس ــت ،بنابرای ــن تولی ــد
نبایــد بههیچعنــوان متوقــف شــود .ایــن وظایــف
بخــش خریدوفــروش فــوالد مبارکــه اســت .وقتــی
هم ــکاران م ــا در بخ ــش تولی ــد درخواس ــتی ب ــرای
معاون ــت خری ــد میفرس ــتند و اع ــام میکنن ــد
ب ــه م ــواد اولی ــه نی ــاز دارن ــد ،ای ــن درخواس ــت پ ــس
از تکمی ــل مراح ــل خری ــد ب ــه ام ــور مال ــی ارج ــاع
یش ــود .در ای ــن قس ــمت نق ــش ام ــور مال ــی
داده م 
یش ــود؛ مث ــا زمان ــی ک ــه نی ــاز ب ــه کاالی
پررن ــگ م 
اضط ــراری اس ــت ،ام ــور مال ــی بای ــد بهموق ــع،
لهــای مشــخص ،منابــع الزم را تهیه
ازطریــق کانا 
کنــد .بیشــتر منابــع مالــی مــا از فــروش محصــوالت
یش ــود؛ م ــا ب ــا بخ ــش ف ــروش هم ــکاری
تأمی ــن م 
تت ــر کارش را
میکنی ــم ت ــا ای ــن بخ ــش بتوان ــد راح 
انج ــام ده ــد و مناب ــع م ــا نی ــز تأمی ــن ش ــود.

استقرار سیستمهای یکپارچه اطالعاتی در شرکت فوالد غدیر نیریز

به گزارش روابط عمومی شرکت
ایریسا،باتالشوپیگیریامور بازرگانی،
دفتــر فنــی و گروههــای تخصصــی
کسبوکار سیستمهایاطالعاتیاین
شــرکت ،قــرارداد خریــد لیســانس
بهرهبــرداری و اســتقرار سیســتمهای
یکپارچــۀ اطالعاتــی  IS-Suiteدر

شرکتفوالدغدیرنیریز،در تیرماه،96
تنفیذوبهشرکتایریساابالغشد.

در ای ــن ق ــرارداد ،ش ــرکت ایریس ــا متعه ــد ب ــه
ف ــروش لیس ــانس  26سیس ــتم از مجمو ع ــۀ
سیس ــتمهای  IS-Suiteو اس ــتقرار آنه ــا در
ش ــرکت ف ــوالد غدی ــر نیری ــز در م ــدت  14م ــاه
ا س ــت.

بناب ــر ای ــن گ ــزارش ،ش ــرکت ف ــوالد غدی ــر نیری ــز
از مجمو ع ــۀ طر حه ــای هفتگا ن ــۀ ا س ــتانی
صنع ــت ف ــوالد ا س ــت ک ــه ه ــدف آن تولی ــد
ش ــمش ف ــوالدی در منطق ــۀ نیری ــز ف ــارس ب ــا
ظرفی ــت تولی ــد س ــاالنه  800ه ــزار ت ــن ش ــمش
ف ــوالدی (بیل ــت) اس ــت .س ــاخت ای ــن کارخان ــه
ف ــوالد در نزدیک ــی شهرس ــتان نیر ی ــز ف ــارس
در ناحی ــۀ قطروی ــه در دو مرحل ــه برنامهری ــزی
ش ــده اس ــت؛ مرحل ــۀ اول ش ــامل اح ــداث واح ــد
احیــا مســتقیم بــا ظرفیــت  800هــزار تــن در ســال
تولی ــد آه ــن اس ــفنجی ،واح ــد بریکتس ــازی ب ــا
ظرفی ــت  33ه ــزار ت ــن در س ــال تولی ــد بریک ــت و
واح ــد انتق ــال م ــواد ب ــا ظرفی ــت  2میلی ــون و 500
ه ــزار ت ــن در س ــال جه ــت انتق ــال س ــنگآهن و
گندلــه و مرحلــۀ دوم دربرگیرنــدۀ احــداث واحــد
فوالدس ــازی در منطق ــۀ ف ــوق خواه ــد ب ــود.
ش ــایانذکر اس ــت در ح ــال حاض ــر ،ش ــرکت
ف ــوالد غدی ــر نیری ــز ب ــا س ــهامداری  65درص ــد

بزرگ شدن
اقتصاد ،متناسب
با رشد جمعیت،
باعث میشود
مردم هر سال
احساس کنند
زندگیشان وضع
بهتری پیداکرده
است؛ بنابراین،
صنعت هم بهطور
مستقیم و هم
بهطورغیرمستقیم
میتواند بر وضعیت
کلی کشور تأثیر
بگذارد

س ــرمایهگذاری غدی ــر و  35درص ــد س ــازمان
ایمیدرو ،وظیفــۀ تکمیــل پــروژه را به عهــده دارد.
گفتنــی اســت :فــوالد سپیددشــت (چهارمحــال
و بختی ــاری) ،میا ن ــه (آذربایج ــان ش ــرقی)،
نیری ــز (ف ــارس) ،قائن ــات (خراس ــان جنوب ــی)،
شــادگان (خوزســتان) ،بافــت (کرمــان) و ســبزوار
(خرا س ــان ر ض ــوی) طر حه ــای هفتگا ن ــۀ
یشــوند کــه تا کنــون
فــوالد اســتانی محســوب م 
شــرکت ایریســا موفــق بــه انعقــاد قــرارداد اســتقرار
سیس ــتمهای اطالعات ــی ب ــا ف ــوالد سفیددش ــت
(اس ــفند  )95و ف ــوالد غدی ــر نیری ــز (تیرم ــاه )96
ش ــده اس ــت.
ام ــور بازرگان ــی ش ــرکت ایریس ــا در پای ــان ،ای ــن
موفقیــت را کــه نتیجــۀ تــاش جمعــی همــکاران و
حاصــل جلــب اعتمــاد مشــتریان اســت ،بــه کلیــۀ
هم ــکاران تبری ــک گف ــت و اظه ــار امی ــدواری ک ــرد
ب ــا جدی ــت و ت ــاش مضاع ــف هم ــکاران ،زمین ــۀ
اعتم ــاد بیش ــتر مش ــتریان هم ــواره فراه ــم ش ــود.

وی افزود :همه قبول دارند که
بخشصنعتومعدنبخشی
مهم و تأثیرگذار در سرنوشــت
کشــور اســت؛ اما صــرف اینکه
همــه قبــول کنیــم بخــش
صنعــت و معدن مهم اســت،
کفایت نمیکند .ا گر بخواهیم
در جهــان کنونــی بــا شــرایط
ویژهای که دارد ،حرفی برای گفتن و جایگاهی برای
تأثیرگذاریداشتهباشیم ،کههمانبحثقدرتنرم
کشورهاست ،باید به توسعه و بهطور خاص توسعۀ
صنعتوپیشرفت کشور باورداشتهباشیموبرایآن
برنامهریزی کنیم و بپذیریم که هیچیک از مسائل
پیشروی ما چه مســائل اقتصادی ،چه فرهنگی،
سیاســی و اجتماعی بدون باال رفتــن ظرفیتهای
کشور حل نخواهد شد.
جهانگیریبابیاناینکهتوسعهابعادمختلفیدارد،
ابراز کرد :توســعه باید در قالب برنامۀ مدون و منظم
طراحیواجراشود.توسعۀمادیوانسانیبایددر کنار
یکدیگرموردتوجهقرار گیرند؛بنابراین،سرمایههای
انسانیواجتماعیهمراهباسرمایههایاقتصادیو
مادیمیتوانندتوسعهیابند.
معاون اول رئیسجمهوری با اشاره به اهمیت رشد
بخش صنعــت گفت :رشــد بخش صنعــت و معدن
بدون تردید به بزرگ شــدن اقتصــاد کمک میکند.
بزرگشدناقتصاد،متناسببارشدجمعیت،باعث
یشــود مردم هر ســال احســاس کنند زندگیشان
م 
وضع بهتری پیدا کرده اســت؛ بنابراین ،صنعت هم
بهطور مستقیموهمبهطور غیرمستقیممیتواندبر
وضعیت کلی کشور تأثیربگذارد.
جهانگیری ادامه داد :آنچه برای همه روشــن است
این اســت کــه عملکــرد صنعت بــه معنــای عملکرد
بنگاههــای صنعتــی اســت و حاصــل آن برونــداد
بخش صنعت و معدن اســت؛ بنابراین ،باید عوامل
موفقیت بنگا ههــای صنعتی را بررســی کرد .محیط
حا کم بر بنگاهها و همچنین عملکــرد درونی آنها را
میتوان ازجملۀ این عوامل برشمرد .محیط حا کم
بر بنگاهها بیشتر به سیاس ـتگذاریهای دولتها و
حا کمیتها وابســته اســت .بهیقین در یک محیط
باثبات اقتصادی عملکــرد بنگا ههــا موفقیتآمیزتر
اســت .به این ترتیب ،یکی از عوامــل محیطی ثبات
اقتصــادی اســت؛ هرقــدر اقتصــاد از ثبات بیشــتری
برخوردار وشاخصهایاقتصادیقابلپیشبینیتر
باشــد ،محیط بــرای توســعۀ بخش صنعــت مهیاتر
اســت؛ ضمن اینکه کنترل ،کاهش نرخ تورم ،ثبات
بــازار ارز و نــرخ ســود بانکی نیــز از دیگــر عوامــل ثبات
اقتصادبهشمار میرود.
جهانگیــری سیاســت خارجــی را از عوامل محیطی
دیگریدانست کهبربنگاههاتأثیرگذار است؛اودر این
خصوص یادآور شــد :یک کشــور منزوی که دور خود
حصار بکشــد نمیتواند مدعی شــود که میخواهد
توسعۀ صنعتی را پیش ببرد .سیاست تعامل با دنیا
جزو کارهایی اســت که دولتها انجام میدهند؛ در
این بین بخش خصوصی میتوانــد به دولت کمک
کنــد ،ولــی نمیتوانــد سیاس ـتگذار خارجــی کشــور

باشد.دولتیازدهمتالش کردفضای
تعامل آســان را با دنیــا به وجــود آورد
تا ایــران بهعنوان یک کشــور مقتدر و
صاحــب فرهنــگ ،بتوانــد مطالبات
خود را با دنیا مطــرح و از حقوحقوق
بینالمللیخوددفاع کند.
جهانگیری با بیان اینکه ما در تعامل
با دنیــا بــه دنبــال مقول ههــای اصلی
هستیم ،افزود :توسعۀ بازار تأمین مالی و همچنین
دریافتفناوریبرایمامهماست.بخشخصوصی
درایرانقادراست کاالهاییتولید کند کهبهبازارهای
بینالمللــی صــادر شــود؛ بنابرایــن ،مــا خواهــان آن
هســتیم که نیازهای مالی خود را از کشــورهای دنیا
تأمین کنیم.هیچ کشوریدر دنیانیست کهتوسعۀ
صنعتی را طی کرده باشــد و منابع مالی دنیا به روی
آن باز نبوده باشــد .امروز در کشــور  ۸۰میلیونیمان،
نالمللی
برایحلمشکلاشتغالخودبهبازارهایبی 
نیازمندیــم .در این راســتا ،صــادرات غیرنفتــی ما در
دو سال گذشته رشد داشــته ،اما این میزان کفایت
نمیکند.
او تأ کیــد کــرد :مــا از دنیــا فناوریهــای پیشــرفته
میخواهیم.تعاملمابادنیااینگونهتعریفمیشود
که بتوانیــم باتوجهبه توانمنــدی موجــود در نیروی
انســانی داخلــی ،فناوریهــای نویــن و پیشــرفتۀ
موردنیاز خــود را تأمین کنیم؛ همچنیــن ،در داخل
کشــور فناوری تولید کنیم؛ در این خصــوص هزاران
شرکت دانشبنیان در کشور شکلگرفته که اقدامی
مثبتاست.
جهانگیری بر لزوم حا کمیت ســاختارهای مناسب
در بنگاههایاقتصادیتأ کید کردو گفت:بایدهمه
دستدر دستهمدهیمتامحیطاقتصادی کشور
برایفعالیتفراهمشودوهمچنینبرخیبنگاههای
اقتصادی اصالح شــوند .بنگا ههــای اقتصادی باید
تالش کنندساختارهایمناسبیدر نیرویانسانی،
آموزش،تحقیقوتوسعهوبخشهایمالیوفناوری
و ماشینآالت خود حا کم کنند .من اطمینان دارم
کهمادر دولت،به کمکبخشخصوصیمیتوانیم
موانع توســعۀ کشــور را برطــرف کنیــم و چالشهای
بزرگ ،ازجمله بیکاری و وضعیت معیشــت مــردم را
شروبرداریم.
بهخوبیاز پی 
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه
اینکــه دولــت دوازدهــم ،دولت بخــش خصوصی و
مردم است ،تصریح کرد :یکی از اولویتهای دولت
دوازدهــم در اجــرای اقتصــاد مقاومتــی ،افزایــش
صــادرات غیرنفتی اســت .در ایــن زمینه بســتهای
برایحمایتاز صادراتغیرنفتیبهتصویبرسیده
اســت .براســاس برنامهریزیهــا بایــد کارگروهــی
متشــکل از وزیران اقتصــاد ،امور خارجــه ،صنعت،
معدنوتجارتوبخشهایدیگروضعیتصادرات
غیرنفتی را رصد کنند.
جهانگیری ادامه داد :صندوق توســعۀ ملــی نیز قرار
استخطاعتباریارزیبرای کشورهایهدفتعیین
کند.بدینترتیببایدتالش کنیمظرفیتبنگاهداری
کشور را متناســب با ظرفیتهای توسعهای افزایش
دهیم.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

هدفگذاری ایجاد  ۴۵۰هزار شغل در سال جاری
بــه گــزارش روزنامــه صمــت،
مهنــدس نعم ـتزاده ،وزیــر صنعت،
معدنوتجارتدر آیینبزرگداشتروز
کمیلیون
صنعتومعدن،از اشتغالی 
شهــای صنعت و معدن
نفری در بخ 
در چهار ســال گذشــته تــا پیشبینی و
هدفگــذاری  ۴۵۰هــزار شــغل و
همچنینرشدباالیصنعتومعدندر
سالجاریخبرداد.

راهاندازی بیش
از  ۲۰هزار طرح
و واحد جدید و
توسعهای با بیش
از  ۳۰۰هزار نفر
اشتغال و پیشی
گرفتن صادرات
از واردات در
سالهای  ۹۴و ۹۵
ازجمله اقدامهای
انجامشده در این
مدت بوده است

وی بــه برخــی اقدامهــای انجامشــده در طــول
چهار سال گذشته اشاره و اظهار کرد :راهاندازی
بیــش از  ۲۰هزار طرح و واحد جدید و توســعهای
با بیش از  ۳۰۰هــزار نفر اشــتغال و پیشــی گرفتن
صادرات از واردات در سالهای  ۹۴و  ۹۵ازجمله
اقدامهای انجامشده در این مدت بوده است.
نعم ـتزاده بــا اشــاره بــه لــزوم توجــه بیشــتر بــه
تحقیــق و توســعه یــادآور شــد :توجــه صاحبــان
صنایــع بــه تحقیــق و توســعه و نــوآوری در طول
چهــار ســال گذشــته شــدت بیشــتری گرفــت؛
بهطوریکــه تعــداد واحدهــای راهاندازیشــدۀ
تحقیــق و توســعه در ایــن مــدت بــه  1۱۰۰مــورد
رســید؛ درحالیکــه این میــزان در ســال ۹۰۰ ،۹۲
واحد بوده است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به رونمایی
از نســخۀ دوم ســند راهبــردی صنعــت و معدن
اظهار کــرد :در این ســند تبدیــل ایران به کشــور
نوظهــور صنعتــی پیشبین ـی شــده اســت؛ زیــرا
براساس پیشبینیها ،تبدیل ایران به کشوری
صنعتی تا سال  ۱۴۰۴امکانپذیر نبود.
بــه گفتــۀ او ،توجــه بیشــتر بــه بازاریابــی و ایجاد
تقاضــا در داخــل و همچنیــن بــازار خــار ج و

ســرمایهگذاری با هدف صــادرات از دیگر عوامل
صنعتی شدن کشور است.
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه
پیشبینیهای انجامشــده در برنامۀ راهبردی
صنعت و معدن خاطرنشــان کرد :در این برنامه
پیشبینیشــده اســت در ســال  ،۱۴۰۰صادرات
صنعتی و معدنــی به  ۸۰میلیــارد دالر و در ۱۴۰۴
بــه  ۱۲۰میلیــارد دالر برســد و صــادرات غیرنفتی
کشــور در بخشهای مختلــف ،در ســال  ۱۴۰۰به
 ۱۳۰میلیارد دالر و در ســال  ۱۴۰۴به  ۱۸۰میلیارد
دالر افزون شود و در این صورت به کشور نوظهور
صنعتی تبدیل میشویم.
نعمــتزاده تأ کیــد کــرد :بــرای داشــتن بــازار
صادراتــی بایــد در زنجیــرۀ تولیــد جهانــی قــرار
گیریــم؛ ازاینرو ،باید پیوســتن بــه زنجیرۀ ارزش
جهانــی و تولیــد موردنظــر باشــد؛ ایــن در حالــی
اســت کــه بعــد از توافــق هســتهای و اســتقبال
شــرکتهای خارجی در ایــن زمینهها بــه توفیق
دستیافتهایم.
وزیر صنعــت ،معــدن و تجــارت در حاشــیۀ این
آیین ،در جمــع خبرنگاران از جلــب و جذب ۷۵
درصد سرمایهگذاریهای خارجی انجامشده در
کشور ،طی دو سال اخیر ،در بخشهای صنعت و
معدن خبر داد و گفت :برای ایجاد اشتغال مولد
به تولید ،ســرمایهگذاری و حمایــت از فعاالن در
صحنه نیاز داریم.
وی با اشــاره به برنامۀ طراحیشده برای بخش
صنعــت کشــور پیشبینــی کــرد در ســال ،۱۴۰۴
ایران اســامی به کشــور نوظهور صنعتی تبدیل
شــود و این امر به معنای دو برابر شدن درآمدها
و فعالیتها است.
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خـبـــــــــــر
فوالد در دنیا و ایران

معاون فروش و بازاریابی گروه فوالد مبارکه:

تامين نياز واقعی مشتريان داخلی در اولويت فوالد مباركه

چشمانداز بازار سنگآهن چین منفی است

شرکت فوالد مبارکه
عزم جدی بر تأمین
نیاز داخل دارد و
تا کنون تأمین نیاز
صنایع پاییندستی
در اولویت تجاری
این شرکت بوده
است

محمــود اکبــری معــاون فــروش
و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه
اصفهــان از برگــزاری نشســت مقــام
عالــی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت بــا مدیرعامــل و معاونــان
شــرکت فــوالد مبارکــه و اعضــای
ســندیکای لولــه و پروفیــل خبــر داد و
گفت :در این نشســت ،نحــوۀ تأمین
مــواد اولیــۀ شــرکتهای لولــه و
پروفیل پایش و بررسی شد.

بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری گســترش،
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه افــزود:
در جلســه بــا وزیــر صنعــت،معــدن و تجــارت مقرر
شــد مقدار تولیــد واقعــی صنــف لولــه و پروفیــل در
ســه ســال گذشــته دقیقــا اعــام شــود تــا امــکان
برنامهریــزی تأمیــن آن از منابــع مختلــف میســر
گــردد.
وی ادامــه داد :وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
متذکــر شــد کــه پــس از دریافــت اطالعــات واقعــی
تولیــد در ایــن زمینه تصمیمگیــری خواهنــد کرد.

معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه افــزود:
طــی چنــد ســال گذشــته درخواس ـتهای مکــرر
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت از ســندیکا
بــرای ارائــه اطالعــات مذکــور بــه دالیــل نامعلومی
بیپاس ـخمانده اســت.
ا کبــری بــر اجرایــی شــدن صورتجلســات ایــن
شــرکت بــا ســندیکا پــس از وصــول نیــاز واقعــی
کارخانههــای داخــل کشــور تأ کیــد کــرد و افــزود:
شــرکت فــوالد مبارکــه عــزم جــدی بــر تأمیــن
نیــاز داخــل دارد و تا کنــون تأمیــن نیــاز صنایــع

پاییندســتی در اولویــت تجــاری ایــن شــرکت
بــوده اســت.
وی افــزود :فــوالد مبارکــه تا کنــون نیــاز واقعــی
تولیدکننــدگان داخــل را بــا اولویــت تأمیــن نموده
اســت.
ا کبــری خاطرنشــان کــرد :شــرکت فــوالد مبارکــه
اصفهــان توســعۀ ســبد محصــوالت کیفــی
باهدف تأمین مــواد اولیــۀ موردنیــاز واحدهای
صنعتــی را در ســرلوحۀ اقدامــات خــود داشــته
اســت.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد هرمزگان جنوب
به گــزارش فــوالد ایــران ،آخرین
قیمتسنگآهنوارداتیدر چینباال
رفتــه ،ولــی پیشبینیهــا بــرای
یمــدت ،به دلیــل مــازاد عرضه
طوالن 
روشــن نیســت .آخر یــن قیمــت
سنگآهن خلوص 62درصد استرالیا
 1.75دالرباال رفتوبه 63.75دالرهر
تن س ـیافآر رســید .فضای بازار بهتر
شــده و ظاهــرا تقاضــای فوالدســازان
چینــی نیــز نســبتا مطلــوب اســت و به
تهــا بهبــود یافته
همیــن دلیــل ،قیم 
است.

در بــورس دالیــان چیــن نیــز قیمــت قــرارداد
ســنگآهن ســپتامبر  1.5دالر رشــد داشــته است
و بیلت در بازار داخلــی چین ،پس از  9دالر رشــد،
به ثبات رسید.
کاهــش موجــودی ســنگآهن بنــادر چیــن برای
دومین هفته متوالی نیز تأثیر مثبتی بر فضای بازار
داشت .موجودی سنگآهن  45بندر اصلی چین
حدود  2میلیون تن افت داشت و  142.29میلیون
تن ثبت شــد؛ ولی هنــوز نســبت به مدت مشــابه
ســال گذشــته 33.5 ،درصــد باال تــر اســت .عــدم
توازن عرضه و تقاضا تحلیلگران را نسبت به آیندۀ
درازمدت بازار این مادۀ اولیه بدبین کرده است.

مجمع شرکت فوالد هرمزگان جنوب در روز چهارشنبه مورخ  1396/4/21رأس
ساعت 9صبح با حضور حدود 97/8درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان و
جمعیاز معاونانومدیرانشرکتفوالدمبارکهاصفهان،در محلسالن کنفرانسهتلهرمز
بندرعباسبرگزار شد.
پس از اعالم رسمیت جلسه توســط هیئتمدیره ،دستور جلسه قرائت و اعضا هیئت رئیســه مجمع انتخاب شدند و در
ادامه،مجمعوارددستور جلسهشدوآقایمهندسفرزادارزانی،مدیرعاملمحترمشرکتفوالدهرمزگانجنوب ،گزارش
هیئتمدیره را به مجمع ارائه کرد .طبق گزارش ارائ هشــده در ســال 1395میزان تولید محصول نهایی شرکت به بیش از
 1،163،000تنبهشرحجدولذیلرسید:

افزایش ظرفیت در زنجیرۀ تولید صنعت فوالد
به گزارش فوالدنیــوز از ایمیدرو،
ظرفیت تولید کنســانترۀ سنگآهن در
شهریور ،92مقدار  28میلیونتنبودو
در فروردین 96به 45میلیونتنرسید
که 61درصدافزایشنشانمیدهد.
در شهریور،92میزانتولید گندله 22میلیونتنبود
و در فروردین 96بــا 59درصد رشــد ،به 35میلیون
تنرسید.
همچنین ،میزان تولید آهن اسفنجی از  19میلیون

تن در شهریور  92به  28میلیون تن در فروردین 96
رسید کهحاکیاز افزایش 47درصدیظرفیتتولید
اینمحصولاست.
در بخشفوالدخام،ظرفیتتولیداز 24میلیونتن
در شهریور 92به 31میلیونتندر فروردین 96رسید
که به معنــای افزایــش  29درصــدی ظرفیــت تولید
فوالد خام اســت .همچنین ،در بخش محصوالت
نورد ،طی مدت یادشــده ظرفیــت از  31میلیون تن
به 39میلیونتنرسید کهنشاندهندۀافزایش26
درصدیآناست.

رئیس هیئتمدیرۀ
فوالد هرمزگان،
بهبود وضعیت
سودآوری این
شرکت را مستلزم
حل مسائل داخلی
استان و تأمین
مواد اولیه مناسب
دانست

بازار قراضه سیآیاس پررونق است
بــه گــزارش فــوالد ایــران ،بــازار
صادراتقراضۀسیآیاسفعالیت
خوبی دارد و در ترکیــه و کرۀ جنوبی،
تعدادخریدارانزیادشدهاند.
در ترکیــه کارخانهها نیاز به خریــد قراضه دارند.

محصول

مقادیر تولید -تن/سال
1395

مقادیر تولید -تن/سال
1394

درصد تغییرات افزایش
(کاهش)

اسلب

1،163،058

1،179،172

(%)1

آهن اسفنجی

1،283،370

1،204،415

%7

آهک

79،411

112،901

(%)30

بریکت

78،804

98،855

(%)20

در سال  1395وضعیت فروش شرکت به شرح جدول ذیل بوده است:
(فروش اســلب در بازار داخلی و بــازار صادراتی بهترتیب به مقــدار  301،627تــن و  999،939تن محقق
شده است).
محصول

مقادیر فروش -تن/سال
1395

مقادیر فروش -تن/سال
1394

درصد تغییرات افزایش
(کاهش)

اسلب

1،301،442

920،192

%41

آهن اسفنجی

4،991

0

%100

آهک

11،536

4،784

%141

در ادامۀ جلسۀ مجمع ،حسابرس و بازرس قانونی نیز گزارش خود را درخصوص صورتهای مالی شرکت
فوالد هرمزگان برای دورۀ مالی منتهی به  1395/12/30ارائه کردند و باتوجهبه دســتور جلسۀ مجمع،
صورتهای مالی سال  1395شرکت ،در مجمع تصویب شد.
پس از گزارش حسابرس و بازرس قانونی نسبت به انتخاب اعضای هیئتمدیره جدید اقدام شد و پس از
رأیگیری ،شرکتهای فوالد مبارکۀ اصفهان ،شرکت توکا فوالد ،شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه ،شرکت
فوالدمتیلوشرکتصنعتیومعدنیفوالدسنگمبارکۀاصفهانبهعنواناعضایحقوقیهیئتمدیرهبه
مدتدوسالانتخابشدند.
همچنیــن درمــورد انتخــاب حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکت ،بــرای ســال منتهــی بــه،1396/12/29
شرکتبهرادمشار بهعنوانحسابرسوبازرساصلیوشرکتآزمودهکارانبهعنوانبازرسعلیالبدلانتخاب
شدند.

قراضــۀ آ  3روســیه  278تــا  287دالر هــر تــن
س ـیافآر اســت کــه معــادل  252تــا  265دالر
هر تن فوب است.
در خــاور دور هم قراضــۀ آ  3روســیه در  275دالر
هر تن سیافآر ،معادل  258تا  263دالر هر تن
فوب کرۀ جنوبی معامله شده است.

ورود معدن بزرگ سنگآهن ایران به بازار سرمایه
فوالد نیوز :فعاالن بازار سرمایۀ
ایران،بهمنظور بررسیپتانسیلهای
معــدن «گوهــر زمیــن» از آن بازدیــد
کردند .این معدن ،که از بزرگترین
معــادن ســنگآهن ایــران اســت،
بــهزودی وارد بــازار ســرمایه خواهد
شد و سهامش در بورس یا فرابورس
ایــران معاملــه خواهد شــد .در این
معدن تا کنون  ۳میلیــون و  ۶۵۰هزار
تن کنسانترۀ ســنگآهن تولید شده
است.

معــدن ســنگآهن «گوهــر زمیــن» بــا ذخیــرۀ
زمینشناســی بالغبــر  ۶۴۳میلیــون تــن ،یکــی
از بزرگتریــن ذخایــر ســنگآهن در کشــور اســت و
اولین فعالیت ا کتشــافی انجا مشــده در آن به ســال
 ۱۳۴۸برمیگردد .مقدار بار تحویلشده و عملیات
بهر هبــرداری از ایــن معــدن تا کنــون در کنســانترۀ
تولیدی به رقم ســه میلیــون و ۶۵۰هزار تــن و مقدار
صادراتآنبهیکمیلیونو ۶۵۰تنمیرسد.حجم
کبــرداری تا کنون در این معدن
باطلهبرداری و خا 
به ۲۳۰میلیون تن میرسد و سنگآهن تولیدشده
تقریبا ۱۸میلیونتناست.

پایــگاه خبــری فــوالد ایــران
گزارش کــرد ،خرید قراضــۀ وارداتی
در ترکیــه ادامــه دارد و اخیــرا
خریدهایــی از امریــکا ،اروپــا و
کشــورهای حــوزۀ دریــای بالتیک و
سیآیاس صورت گرفته است.
فوالدسازان ترک برای حمل در آ گوست هنوز نیاز

به قراضــه دارنــد .ظاهرا قیمــت معامــات قراضه
 80-20امریکا  296دالر هر تن س ـیافآر اســت که
ثبات دارد؛ ولی پیشنهادهای جدید از  300دالر هر
تن سیافآر باالتر است.
قراضۀ ســنگین دریای بالتیک نیز در  296دالر هر
تن س ـیافآر معامله شده اســت .ظاهرا محمولۀ
قراضۀ مخلوط حمل آ گوست اروپا نیز در  299دالر
هر تن سیافآر نهایی شده است.

بیلت سیآیاس در اوج
دارد و چــون تقاضــا از عرضه بیشــتر
شــده اســت،کارخانهها مشکلی در
افزایش قیمت نداشتهاند.

به گــزارش فــوالد ایــران ،بــازار
صــادرات بیلــت ســیآیاس رونق

افزایــش قیمــت قراضــه و بهبــود فضــای بــازار
مقاطع منطقۀ منا هم کمککننده بوده است.
بیلت صادراتی سیآیاس  10دالر باال رفته410 ،
تا  415دالر هر تن فوب شــده است .فعاالن بازار
بعیــد نمیداننــد در روزهــای آتــی قیمــت باالتر
برود؛ برخی قیمت را به  420دالر نیز رساندهاند.
در مصر معامالت اخیر در  435تا  440دالر هر تن
س ـیافآر بوده و در خــاور دور  435تــا  445دالر
هر تن س ـیافآر اســت که  15دالر رشــد هفتگی
داشته است.

رئیس هیئتمدیرۀ فوالد هرمزگان:
آمادگی سرمایهگذاری در حوزۀ زیرساختهای منطقه را داریم
به گــزارش روابط عمومــی فوالد هرمــزگان ،امیرحســین نــادری ،رئیس هیئتمدیــرۀ فوالد هرمــزگان ،در
حاشیۀ مجمع عمومی سالیانۀ فوالد هرمزگان با اشاره به اولویت انتخاب استان هرمزگان برای تولید فوالد
گفت :دسترسی صنعت فوالد به آبهای آزاد و استفاده از آب در فرایند تولید ،هرمزگان را برای تولید فوالد
در اولویت قرار میدهد؛ ضمن اینکه موقعیت اســتان هرمزگان و آمایش سرزمینی سبب شده تا هرمزگان
بهعنوان یکی از بهترین مناطق کشور برای تولید فوالد محسوب شود.
وی افزود :هر مجموعهای برای بهرهبرداری ،با مشکالت خاص خود اعم از تأمین نیروی انسانی ،تهیۀ مواد
اولیه ،بازاریابی و همچنین محدودیتهای موجود در مناطق ویژه مواجه است و این مجموعه توانسته
علیرغم وجود این مشکالت و سختیها ظرفیت خود را ارتقا داده و به ظرفیت اسمی برساند.
رئیسهیئتمدیرۀفوالدهرمزگانبااشارهبهنقشنیرویانسانیمتخصصدر پیشرفتاهدافشرکتها،
گفت:آنچهدر شرکتفوالدهرمزگانخودرانشانمیدهدنیرویانسانیتوانمند،جوانوشایستهایاست
که با غیرت توانسته بر مسائل و ســختیهای موجود در منطقه غلبه کند و یکی از بهترین تولیدات اسلب
فوالد دنیا را به بازارهای کشور و جهان معرفی کند.
وی تصریح کــرد :باتوجهبه بهبــود اوضاع بازار جهانــی فوالد از نیمۀ دوم ســال  ،95فرصت مناســبی برای
جبرانزیانهایناشیاز وضعیتبازار در سال گذشتهفراهمشدهاست؛بهطوریکهشرکتفوالدهرمزگان
توانسته در سهماهۀ نخست سال  ،96سود مناسبی کســب کند و با تداوم این روند تا پایان سال جاری،
زیان انباشته را جبران کند.
رئیس هیئتمدیرۀ فوالد هرمزگان ،بهبود وضعیت ســودآوری این شرکت را مستلزم حل مسائل داخلی
استان و تأمین مواد اولیه مناسب دانســت و اذعان داشــت :کیفیت تولیدات فوالد هرمزگان در بازارهای
جهانی توانسته بازارهای مناسبی را فراهم کند.
وی در ادامه با اشاره به تأمین مواد اولیه موردنیاز شرکت ،تصریح کرد :بهواسطۀ همکاری مناسب یکی از
شرکتهای معدنی و همچنین یکی از شــرکتهای پیمانکاری با فوالد هرمزگان ،تا کنون مشکل خاصی
درزمینۀ تأمین مواد اولیه نداشتهایم؛ اما باتوجهبه گامهای بلند شرکت فوالد هرمزگان در راستای افزایش
تولید فوالد ،قطعا باید درزمینۀ تأمین مواد اولیه سرمایهگذاری مناسبی در شرکت فوالد هرمزگان و فوالد
مبارکه انجام شود.
رئیس هیئتمدیرۀ فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد :علیرغم جذب باالی نیروی انسانی در شرکت فوالد
هرمزگان،موافق کاهشتعدادنیرونیستیم؛اماتأ کیدمیکنیم کهتوسعۀفعالیتهایاینشرکتبراساس
متخصصکردن نیروها باشد.
وی با اشــاره به میــزان ارزآوری شــرکت فوالد هرمزگان در ســال  96گفت :در ســال جــاری بنا را بــر صادرات
بیش از  75درصد از تولیدات این شرکت قرار دادهایم ،که با تحقق این مهم ،شرکت فوالد هرمزگان یکی از
شرکتهایی است که ارزآوری خوبی برای کشور دارد.
رئیس هیئتمدیرۀ فوالد هرمــزگان با بیان اینکه این مجتمع آمادگی دارد در حوزۀ تکمیل زیرســاختها
بهویژه ایجاد نیروگاه برق سرمایهگذاری کند ،گفت :این حوزهها بسیار جذاب است و ازآنجاکه مصرف برق
در حوزۀصنایع،خودیکثروتمحسوبمیشود،فوالدهرمزگاننیزباهمیننگاهبهدنبالسرمایهگذاری
است؛ زیرا این سرمایهگذاری در کمتر از چهار سال بازگشت خواهد داشت.

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
موفقیت کسب یک
کرسی از پنج کرسی
هیئتمدیره شرکت
چادرملو و شناسایی
 587میلیارد ریال
درآمد برای
فوالد مبارکه

مجمــع شــرکت چادرملــو در روز
یکشــنبه مــورخ  1396/04/18رأس
ســاعت  9صبــح بــا حضــور حــدود
 94/09درصــد صاحبــان ســهام و یــا
نماینــدگان قانونــی آنــان در تهــران،
مجموعــه فرهنگــی  -ورزشــی وزارت
کار و امــور اجتماعــی ،ســالن تــاش
برگزار شد.
پسازاعالمرسمیتجلسهبهوسیلۀهیئتمدیره،

ترکیه همچنان به دنبال خرید قراضه

روزنامههای صمت و دنیای اقتصاد بهعنوان روزنامههای رسمی شرکت انتخاب شدند که سهامداران
این شرکت میتوانند از طریق این روزنامهها از آ گهیهای شرکت مطلع شوند.

دستور جلسه قرائت و اعضا هیئترئیسه مجمع
انتخاب شدند و در ادامه ،مجمع وارد دستور
جلسه شد و آقای مهندس نوریان ،مدیرعامل
شرکت چادرملو ،گزارش هیئتمدیره را به مجمع
ارائه کرد .سپس حسابرس و بازرس قانونی نیز
گزارش خودرادرخصوصصورتهایمالیشرکت
چادرملو برای دورۀ مالی منتهی به 1395/12/30
ارائه کردند و باتوجهبه دستور جلسۀ مجمع،
صورتهای مالی سال  1395شرکت در مجمع
تصویبشد.باتوجهبهسوداعالمیهرسهم()EPS
در صورتهای مالی منتهی به  1395/12/30به

مبلغ 271ریال،سودنقدی()DPSهرسهمبهمبلغ
 200ریالبهتصویبسهامدارانرسید.اینتقسیم
سودباعثشناساییدرآمدیبالغبر 587میلیارد
ریالبرایشرکتفوالدمبارکهشد.
درخصوص انتخاب اعضای هیئتمدیره ،شرکت
فوالدمبارکهموفقبه کسبیک کرسیازپنج کرسی
اعضای هیئتمدیرۀ شرکت چادرملو شد .بدین
ترتیب،ترکیبجدیداعضایهیئتمدیرهبهمدت
دوسالبهشرحذیلبهتصویبمجمعرسید:
شرکتهایفوالدمبارکهاصفهان،شرکتمدیریت
سرمایهگذاری امید ،شرکت سرمایهگذاری توسعۀ

معادنوفلزات،شرکتسرمایهگذاریسپهوشرکت
سرمایهگذاریاستان گیالن(عدالت).
همچنین درمورد انتخاب حسابرس و بازرس
قانونیشرکتبرایسالمنتهیبه،1396/12/29
شرکت رایمند و همکاران بهعنوان حسابرس و
بازرس اصلی و شرکت دش و همکاران بهعنوان
بازرسعلیالبدلانتخابشدند.
روزنامه دنیای اقتصاد بهعنوان روزنامۀ رسمی
شرکت انتخاب شد که سهامداران این شرکت
میتواننداز طریقاینروزنامهاز آ گهیهایشرکت
مطلعشوند.

فوالد در آیینه بورس
جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه
قيمت (ريال)

تاريخ

روز

پايانی

کمترين

تغيير

بيشترين

تغيير

(درصد)

حجم معامله
(ميليون

1505

1508

سهم)

4931/41/41

چهارشنبه

4119

4194

4111

7

4413

41

4931/41/47

شنبه

4111

4193

4114

1

4441

41

4931/41/41

يکشنبه

4114

4111

4119

1

4491

14

4931/41/43

دوشنبه

4141

4111

4111

11

1

14

4931/41/14

سهشنبه

4141

4131

4114

9

441

14

تغييرات قيمت سهام فوالد

1450

سه شنبه

دو شنبه

1445

شنبه

يکشنبه

1443

چهارشنبه

1520
1500
1480
1460
1440
1420
1400

قيمت سهام فوالد

بياموزيم

سال مالی:

اطالعات خالصه شرکت فوالد مبارکه:

سال مالی هر شرکت ممكن ا ست با شرکت ديگر متفاوت با شد؛ بهعنوان مثال ،بع ضی شرکتها سال مالی خود را از اول فروردين و بع ضی ديگر سال مالی خود را از

تاريخ پذيرش در بورس4911/41/14 :

دقيقا مثل بانکها که همه ساله حسابهاي خود را بررسی میکنند ،شرکتها نيز هر سال در تاريخی معين ،مثال ابتداي فروردينماه ،فعاليتهاي خود را شروع میکنند

مجموع سود تقسيمی از تاريخ پذيرش تاکنون:

ابتداي مهر آغاز میکنند.

و سود خود را پيشبينی میکنند و سال بعد در همان زمان ،و ضعيت شرکت را ازلحاظ سود و زيان و ...برر سی میکنند .پايان سال مالی اکثر شرکتهاي بور سی 13
اسفند است.

صورتهاي مالی:

تنها راه اطالع از و ضعيت مالی شرکت ،برر سی صورت مالی آن شرکت ا ست .تحليل صورت مالی شرکتها کاري ن سبتا دقيق و فنی ا ست .پس از برر سی صورت مالی

مشخص می شود که در گذشته ،شرکت ازلحاظ قدرت فروش ،سرمايه و سوددهی چگونه بوده است .براساس اين اطالعات میتوان و ضعيت آيندۀ شرکت را تخمين زد.

سرمايۀ ثبتشده 71،444 :ميليارد ريال
 4414114ميليارد ريال

آخرين پيشبينی سود سال  31با سرمايۀ جديد174 :ريال
تاريخ ارائه4931/49/11 :

سود تقسيمی مجمع ساليانه براي سال مالی 31
به ازاي هر سهم  14ريال

نياز به تحليل صورتهاي مالی کامال ضروري است و توجه نكردن به آن ممكن است به ضرر و زيان آن شرکت منجر شود.

انواع صورتهاي مالی:
 ترازنامه
 صورتحساب سود و زيان
 صورتحساب سود و زيان انباشته
 صورت مالي مياندورهای
 صورت مالي تلفيقي
 صورتحساب گردش وجوه نقد (تغييرات وضعيت مالي)

تماس با امور سهام و مجامع و ارائۀ نظرات:
پست الكترونيک saham@msc.ir

تلفن گوياي امور سهام494-11799191 :
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عـــلــــمــــی
تغذیه و تندرستی

آموزش IT

آموزش یافتن و پاککردن فایلهای بیمصرف در ویندوز

بهترین نان از نظر طب سنتی

بهوســیلۀ برنامــه نادیــده گرفتــه میشــود.
همچنیــن شــما میتوانیــد یــک پوشــۀ خــاص
را بــرای جس ـتوجو انتخــاب کنیــد .بــرای ایــن
منظــور در قســمت « »Includeبــر روی گزینــۀ
« »Addکلیــک کنیــد و پوشــۀ موردنظــر را انتخــاب
کنیــد .در هنــگام انتخــاب پوشــه ،مطمئــن شــوید
کــه گزینــۀ « »Include files and subfoldersرا
تیــک زده باشــید؛ در غیــر ایــن صــورت ،برنامــه
لهــا و پوش ـههای موجــود در پوشــۀ اصلــی را
فای 
جس ـتوجو نمیکنــد .رابــط کاربــری CCleaner
خیلــی تجمال تــی نیســت و ماننــد برنامــۀ
،AuslogicsDuplicateFileFinderپیشنمایشی
لهــا در اختیــار شــما قــرار نمیدهــد؛ ولــی
از فای 
درمجمــوع اســتفاده از ایــن برنامــه ســاده اســت و
پیچیدگــی چندانــی نــدارد.

گردآوری:محمدتقیمهوری
برنامههــای ز یــادی وجــود دارنــد
کــه هارددیســک کامپیوتــر شــما را
جستوجو و فایلهای غیرضروری
و تکراری را پیــدا میکنند .همچنین
این برنامهها به شما اجازه میدهند
تااینفایلهاراپاکوحافظۀدرایورا
خالی کنید.در اینمقاله،چندمورد
از بهترینبرنامههاییابندۀفایلهای
تکــراری را بررســی میکنیم؛ پــس اگر
هارددیســک کامپیوتر شــما نیز پــر از
فایلهایتکراریوبیمصرفشده
است،باماهمراهباشید.

نیســت و بایــد آن را بخریــد.

سادهترین روش برای یافتن و حذفکردن
فایلهایبیمصرف:
ا گــر بــه دنبــال ســادهترین راه بــرای پیداکــردن
و پا ککــردن فایلهــای تکــراری موجــود در
هارددیســک کامپیوتــر خــود هســتید ،برنامـهای
بهتــر از  Duplicate Cleaner Pro 4نخواهیــد
یافــت .اســتفاده از ایــن برنامــه ،برخــاف ســایر
برنامههــای مشــابه ،بســیار آســان اســت.
یهــای متنــوع و متعــددی دارد.
همچنیــن ویژگ 
میتوانیــد نســخۀ آزمایشــی ایــن برنامــه را دانلــود
کنیــد و ببینیــد کــه آیــا آن را میپســندید یــا خیــر؛
زیــرا نســخۀ اصلــی  Duplicate Cleanerرایــگان

بهترین برنامه ازنظر سهولت در استفاده؛
:Auslogics Duplicate File Finder
بیشــتر برنامههایــی کــه بــرای پیدا کــردن
لهــای تکــراری وجــود دارنــد ،رابــط کاربــری
فای 
ســخت و پیچیــدهای دارنــد و گزینههــای
بســیاری در آنهــا قــرار داده شــده اســت.
 Auslogics Duplicate File Finderبــا تمــام
ایــن برنامههــا فــرق دارد و دارای یــک رابــط
کاربــری ســاده اســت کــه خیلــی ســریع شــما را بــه
هدفتــان میرســاند .ایــن برنامــه ویژگیهــای
جالــب دیگــری نیــز دارد؛ بهعنــوان مثــال،
پیــش از اینکــه یــک تصویــر یــا یــک ویدئــو را
حــذف کنیــد ،میتوانیــد پیشنمایشــی از آن
را ببینیــد تــا مطمئــن شــوید فایلــی را بهاشــتباه
پــا ک نمیکنیــد .بــرای فایلهــای صوتــی نیــز
نهــا را گــوش کنیــد.
میتوانیــد پیــش از حــذف ،آ 
این برنامــه بهصورت پیشفرض تمــام فایلهای
غیرسیســتمی را بــر روی همــۀ درایوهــای موجــود
بررســی میکنــد .همچنیــن شــما میتوانیــد
درایــو یــا پوشــۀ موردنظــر خــود را از نــوار موجــود
در ســمت چــپ صفحــه انتخــاب کنیــد تــا فقــط
ایــن قســمت از حافظــه جس ـتوجو شــود .شــما
میتوانیــد نــوع فایلهایــی را کــه جس ـتوجو
یشــوند نیز مشــخص کنید؛ مثال انتخــاب کنید
م 

لهــای صوتــی ،ویدئوهــا،
کــه فقــط تصاویــر ،فای 
فایلهــای متنــی ،برنامههــا یــا هــر نــوع فایــل
دیگــری جس ـتوجو شــود .همچنیــن میتوانیــد
بــرای جسـتوجوی یــک فایــل خــاص ،نــام فایــل
یــا قســمتی از نــام آن را وارد کنیــد تــا فقــط همــان
فایــل جس ـتوجو و نتیجــه بــه شــما ارائــه شــود.
بهتر یـن ابـزار بـرای یافتـن فایلهـای
تکـراری کـه ممکـن اسـت هما کنـون بـر روی
سیستم شما نصب باشد؛ :CCleaner
 CCleanerیکــی از محبوبتریــن برنامههایــی
ککــردن
اســت کــه وظیفــۀ اصلــی آن یافتــن و پا 
لهــای بیاســتفاده در هارددیســک اســت.
فای 
یشــدن فضــای حافظــه
ایــن امــر منجــر بــه خال 
یهــای دیگــری
یشــود؛ ولــی ایــن برنامــه ویژگ 
م 
نیــز دارد کــه یکــی از آنهــا ،یافتــن فایلهــای
تکــراری اســت.
پــس از نصــب برنامــه ،از برگــۀ  ،Toolsگزینــۀ
« »Duplicate Finderرا انتخــاب کنیــد .ایــن
ویژ گــی در تمــام نســخههای  CCleanerقــرار
دارد؛ بنابرایــن ،نیــازی نیســت کــه بــرای اســتفاده
از آن ،نســخۀ برنامــۀ خــود را بــه CCleaner Pro
ارتقــا دهیــد.
تنظیمــات پیشفــرض برنامــه بــه ایــن صــورت
اســت کــه در هنــگام جســتجوی درایــو، C
یشــده
لهــای مخف 
لهــای سیســتمی و فای 
فای 

بـرنامۀ SearchMyFilesبــا فیلـتـرهای
پیشرفـتـه:
 SearchMyFilesیــک برنامــۀ پیشــرفته اســت
کــه فیلترهــای قابلتنظیــم بســیار زیــادی دارد؛
بهعنــوان مث ــال ،شــما میتوانیـ ــد مشــخص
کنی ـ ـ ــد فایلهــای ایجـ ـ ــادشده در تاری ـ ـ ــخ
مشخص  ،جستو جـ ــو شو ند .
این برنــامه را کمپانی  NirSoftتولید کرده
است.این شرکت برنامــــههای کاربــردی و
سودمند بسیـ ـ ــاری ایجاد و روان ـ ــه ب ـ ــازار کرده
است؛ مانن ــد بسی ـ ــاری دی ــگر از برنامـ ـههای ــی
ک ـ ـ ــه ای ــن کمپـ ــانی ساخت ـ ـهاست،ب ـ ــرنامـ ــۀ
 SearchMyFilesنیــز یک برنامــۀ قابلحمل
است.
پــس از اجــرای برنامــه بــا محیــط جس ـتوجویی
مواجــه خواهیــد شــد کــه کمــی پیچیــده
بــه نظــر میرســد .در ایــن صفحــه بایــد گزینــۀ
«»DuplicateSearchرااز قسمت«»SearchMode
انتخــاب کنیــد .بــرای انتخــاب پوش ـههایی کــه
میخواهیــد جس ـتوجو شــوند ،در مقابــل
گزینــۀ « »Base Foldersبــر روی « »Browseکلیــک
کنیــد .همچنیــن تنظیمــات دیگــری نیــز در ایــن
صفحــه میتوانیــد اعمــال کنیــد تــا جس ـتوجو
دقیقــا مطابــق خواســتۀ شــما انجــام شــود .در
لهــای تکــراری ب هصــورت
پایــان ،فهرســتی از فای 
یشــده در اختیــار شــما قــرار میگیــرد .در
گروهبند 
اینجــا میتوانیــد فایلهایــی را کــه میخواهیــد
حــذف کنیــد.

SearchMyFiles
یک برنامۀ
پیشرفته است
که فیلترهای
قابل تنظیم
بسیار زیادی
دارد؛
به عنوان مثال،
شما می توانید
مشخص کنید
فایل های
ایجادشده در
تاریخ مشخص،
جستوجو
شوند

زمانتعویضمسواک
زمــان مشــخصی بــرای تعویــض مســوا ک وجــود
نــدارد .موهــای مســوا ک در اثــر فشــار کــم یــا زیــاد
د ســت در ز مــان مســوا کزدن ،تغییــر شــکل
میدهــد و بنابرایــن نمیتــوان زمــان خاصــی

را بــرای تعویــض مســوا ک تعییــن کــرد؛ امــا در
شــرایط معمو لــی ،بهتــر ا ســت هــر ســه مــاه،
مســوا ک جدیــدی جایگزیــن مســوا ک قبلــی
شــود.

مشــخصات خمیردنــدان مناســب بــرای
کودکان
مــواد مختلفــی مثــل فلورایــد ،مــواد صابونــی و
نگهدارنــده در خمیردندانهــا وجــود دارد کــه

زمانمناسببرایاستفادهاز خمیردندان
کــودکان تــا قبــل از دوســالگی نبایــد از خمیردنــدان
اســتفاده کننــد؛ زیــرا ممکــن اســت خمیردنــدان را
قورت بدهند .تا قبــل از دوســالگی ،مســوا ک زدن
بایــد فقــط بــا مســوا ک نــرم و بــدون خمیردنــدان
باشــد.

فضای سبز و زیباسازی محیط

انتخاب درختچه در طراحی پرچین
(قسمت اول)

ترجمهوتنظیم:محمدعلی کریمی
بر خــی با غهــا هیــچ حا شــیۀ تزیینــی ندار نــد.
پرچینهــا میتواننــد در نقــش ســدهای
محافظتــی در ا طــراف بــاغ عمــل کننــد و
درعینحــال بــا زیباییشــان زینتبخــش بــاغ
با شــند .نقــش دفا عــی پرچینهــا حفــظ حر یــم
خصوصــی بــاغ اســت؛ ایــن پرچینهــا مانــع ورود
یشــوند و همچنیــن محوطۀ
افــراد غریبــه بــه بــاغ م 
داخلــی بــاغ را از دیــدرس خــارج میکننــد و حتــی
در مقابلــه بــا آلودگیهــای صوتــی مفیدنــد .ایــن

کودکان از چه زمانی شروع به مسواکزدن کنند؟
بــهتـ ـ ـ ــر ی ـ ــن زم ـ ـ ــان شـ ـ ــروع
مســوا کزدن بــرای کــودکان ،ده
کســالگی اســت .لثــۀ
ماهگــی تــا ی 
کودکان نرم اســت و به همین دلیل،
آنهــا بایــد از مســوا کهای نــرم و
ظر یــف بــا موهــای کوتــاه بــرای
مســوا ککردن دندانهــای خــود
استفاده کنندتاآسیبیبهلثههایشان
وارد نشــود .با افزایش سن ،شکل و
اندازۀمسواکتغییرمیکندومادران
بایــد از مســوا کهای مناس ـبتری
برای تمیزکردن دندانهای کودکان
خوداستفاده کنند.

در منابــع طــب ایرانــی آمده اســت کــه ا گــر آرد را
بــا شــیر و روغــن مخلــوط کننــد و بــه آن ،شــیره،
شــکر ،دوشــاب و زردۀ تخممــر غ اضافــه کننــد،
نانــی مطلــوب و مغــذی بــه دســت میآیــد کــه
بــه نان شــیرمال معــروف اســت .ایــن نــان ا گر با
همین ترکیبات و با کیفیت مطلوب طبخ شــود،
میتواند جایگزین نان صبحانه شود.
نــان خرمــا یکــی دیگــر از نانهایــی اســت کــه در
نانواییهای سنتی پخته میشــود .در البهالی
خمیر ایــن نــان ،خرمــا میگذارنــد و همزمــان با
پخت خمیــر ،خرمــا هــم پختــه میشــود .از نظر
متخصصــان طــب ایرانــی ،خــوردن ایــن نــان
مشــکل خاصــی نــدارد؛ اما چــون رطوبــت خرما
وارد خمیــر میشــود و نــان را خمیر یشــکل و

صحبت گل

بهداشت و سالمتی

خــوردن ســهوی آن ممکــن اســت باعــث ایجــاد
مســمومیت در کــودکان شــود؛ بــه همیــن دلیــل
بهتــر اســت بچ ههــا از زمانــی کــه قــادر بــه بیــرون
ریختــن آب دهــان خــود باشــند ،از خمیردنــدان
اســتفاده کننــد .درصورتیکــه کودکــی بهطــور
اشــتباهی خمیردندان خــورد ،بهتر اســت والدین
به او قــرص حالت تهوع یــا شــیر دهنــد و یــا او را وادار
به اســتفراغ کنند تا مواد مضر خمیردنــدان از بدن
کــودک خــارج شــود.
در کل بایــد بــر مســوا کزدن کــودکان خــود نظارت
داشــته باشــیم تــا عــوارض ناشــی از خــوردن
نهــا تأثیــر نگــذارد.
خمیردنــدان بــر ســامت آ 

از دیدگاه طب سنتی ،نانهایی که با
مغز انواع تخمهها و ســبزیها یا دانههای
روغنــی ترکیب و یــا با شــیر و روغن و شــیرۀ
میوهها تهیه شــده باشــند ،بهترین نانها
برایتغذیهمحسوبمیشوند.ویژگیها
و دالیل این برتری را در ادامه بخوانید:

دیرهضــم میکنــد ،زیــادهروی در خــوردن آن
مطلوب نیســت؛ مگر اینکــه نان خرمــا در فرایند
پخت کامال خشک شده باشد.
نانهایــی کــه از شــیرۀ میوههایــی چــون انگور،
خرمــا یــا شــیرۀ انجیر تهیــه شــده باشــند ،ارزش
تغذیهای بیشتری دارند .اغلب نانهای محلی
با افزودن دانههایی چون کنجد ،رازیانه ،زنیان،
بادیان ،ســیاهدانه و زیره مزهدار میشــوند .این
دانهها نهتنها نان را مقوی و طع ـمدار میکنند،
بلکه مصرفکننده را از عوارض گوارشی و کبدی
نانهایــی کــه با آرد ســفید بــدون ســبوس تهیه
میشوند نیز دور نگاه میدارند.
بــر ایــن اســاس پیشــنهاد میشــود همچــون
گذشــته ،در نانهــای شــیرین بهجــای شــکر از
شــیرۀ میوههــا و در خمیــر نــان عالوهبــر کنجد از
سایر دانههای روغنی استفاده شود .همچنین
توصیه شده اســت که قبل از مصرف نان ،اجازه
دهیــد نــان کمــی خنــک شــود و بعــد آن را میل
کنید؛ چون از دیدگاه طب سنتی ،نان گرم و تازه
از تنور درآمده ،دیرهضم اســت و باعث تشــنگی
میشود.

نهــا ضخیــم و نفوذناپذیرنــد و اغلــب
نــوع از پرچی 
خارهایــی دارنــد کــه ورود حیوانــات وحشــی را بــه
داخــل بــاغ ســخت یــا حتــی غیرممکــن میکننــد.
پرچینهــا مزا یــای دیگــری نیــز دار نــد؛ مثــا
میتواننــد نقــش بادشــکن داشــته باشــند و بــه
حفاظــت از گیاهــان بــاغ در مقابــل بادهــای شــدید
کمــک کننــد .پرچینهــا همچنیــن میتواننــد
بــرای گیاها نــی کــه در رو بــروی آ نهــا کشــت
میشــوند ،نقــش پوششــی ایفــا کننــد؛ مثــا درخت
ســرخدار میتوانــد پسزمین ـهای مناســب بــرای
حا شــیههای علفــی و ســایر گیا هــان با شــد.

کودکان تا قبل از
دوسالگی نباید از
خمیردندان
استفاده کنند؛
زیرا ممکن است
خمیردندان را
قورت بدهند .تا
قبل از دوسالگی،
مسواک زدن
باید فقط با مسواک
نرم و بدون
خمیردندان
باشد

تازههای فناوری

 AutoDrawگوگل طر حهای کودکانهتان را چشمنواز میکند
 Googleگفتـ ـ ــه اسـ ـ ـ ــت:
«طرحکشیدن(نقاشیکردن)برروی
تلفــن همــراه یــا کامپیوتــر میتوانــد
آهســته و دشــوار باشــد ».درســت
است!اگربخواهیمطرحهارابااصل
نهــا مطابقــت دهیــم ،کار بســیار
آ 
دشــواری پی ـشرو دار یــم .اتــاف
وقــت ،وســایل و ابــزار هیچکــدام
اهمیت ندارد ،وقتیکه نقاش ـیتان
درســت ماننــد نقاشــی بچههــای
ششسالهبهنظرمیرسد!
بااینحــال ،بــه لطــف ابــزار ســحرآمیز جدیــد
 ، Googleقــادر هســتید خطخطیهــای
نامفهومتــان را بــه طرحــی قابلتشــخیص و
چش ـمنواز تبدیــل کنیــد.
بــا AutoDrawآشــنا شــوید .پلتفــرم قدرتیافتــۀ
نهــا
حهــای شــما را تشــخیص میدهــد و آ 
 Alطر 
حهــای قابلفهمــی جایگزیــن میکندکــه
را بــا طر 
طراحان آنها از اول میدانســتند چه میکشند!
 AutoDrawدر حیــن طراحــی ،بــه شــما یــک
فهرســت از تصاویــر پیشــنهاد میکنــد؛ بهطــور
مثــال ،شــما ب هشــدت تــاش میکنیــد یــک کیک
تولــد بکشــید؛ امــا نهایــت تالشــتان بیشــتر شــبیه

پرچین مخلوط از درختچه های بومی؛شامل شمشاد جنگلی ، Buxus sempervirens
زالزالک  ، Crataegus monogynaفندق  ، corylus avellanaخاس Ilex aquifolium

نقش دفاعی
پرچین ها حفظ
حریم خصوصی باغ
است؛ این پرچین
ها مانع ورود
افراد غریبه به
باغ می شوند و
همچنینمحوطۀ
داخلی باغ را از
دیدرس خارج
میکنند و حتی
در مقابله با آلودگی
های صوتی مفیدند

بــه لک ههــای بــدون شــکل و شــمعهای بــه هــم
چســبیده اســت .مشــکلی نیســتAutoDraw.
حهــای احتمالــی
در ادامــه طــرح شــما را بــا طر 
تشــماری در
یســنجد و پیشــنهادهای انگش 
م 

ســبکهای مختلــف میدهــد.
 AutoDrawفنــاوریای مشــابه بــا QuickDraw
دارد و در حیــن طراحــی دربــارۀ آن نظرهایــی
متفــاوت میدهــد .ایــن دو بــا یکدیگــر ارتبــاط

دارنــد و از طریــق همیــن ارتبــاط و تبــادل
اطالعــات ،داد ههــای بیشــتری را بهمنظــور ایجاد
الگوریتمهــای تشــخیص تصویــر جم ـعآوری
میکننــد .

یک پرچین رسمی با گیاه راش Fasgus sylvatica
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اجتماعی
بازنشستگان

نقش تخریب و تخریبچی در دفاع مقدس

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــدیــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــداز ایــندر ازدحــامخاطـرههـاشـادمـیشـویم.فوالدمبارکـهبـهعنـوانمولـود
انقـالب اسلـامی و یکـی از افتخـارات عظیـم جمه ــوری اسلـامی ایـران جایـگاه
کسـانی بـوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی
کشـور تـالش کـرده انـد و موفـق شـده انـد ،ایـن شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود
کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت ،برسـانند.
نام

محلخدمت

تاریخاستخدام

تاریخبازنشستگی

منصوررحیمی

حمیدرضا عودت پور

انرژی و سیاالت

انرژی و سیاالت

1369/10/20
1396/2/24

1370/3/1
1396/2/25

اصغرغالمی

فرشید رجب زاده

نوردسرد

فوالدسازیوریخته گریمداوم

1371/4/10
1396/2/27

1370/8/9
1396/2/27

مهرداد خسروانی پور

احمدحقیقتی

حملونقلوپشتیبانی

نوردگرم

1371/8/2
1396/2/27

1371/5/26
1396/2/28

محمدرضاموفق

اکبرخسروی

نوردسرد

کنترلمواد

1370/3/2
1396/2/28

1371/4/10
1396/2/28

عباسسلیمیانریزی

شــهید علــی چیتســازیان،یکی از تخریبچیهای
همدانی،میگوید:
«کسیمیتوانداز سیمخاردارهایدشمنعبور کند کهابتدا
از ســیمخاردارهای نفس خود عبور کرده باشد و نیروهای
تخریبچیاز نفسخود گذر کردهبودند».

در سختی و
حساسیت عمل این
واحد ،همین بس
که تخریبچیها
در رویارویی با
دشمن ،از داشتن
هرگونه سنگری
محروماند و
وظایفشان را در
دیدرس و تیررس
مستقیم دشمن
انجام میدهند

یشــد که عبارت
هر گردان تخریب از ســه دستۀ تخصصی تشکیل م 
بودنداز:
الف.خنثیکنندگان:
وظیفۀ این نیروها گشودن مسیرهایی بود که با هر شکل و نوعی ،مانعی
ت رزمندگان ایجاد میکردند .در این راه ،خنثیکردن مینهای
در عملیا 
تگــذاری) جهــت عبور
مختلف و گشــودن معبــر نفوذ بــا نوارکشــی (عالم 
رزمندگان مهمترین و حساسترین وظیفه بود.
پس از عملیات ،مینکاری و ایجاد موانع برای جلوگیری از نفوذ دشــمن،
دومین وظیفۀ مهم تخریبچیها بود.
مهمترین دلیل شهادت یا جانبازی رزمندگان در بخش تخریب ،برخورد
بامیناست.بیشترجانبازانتخریب،بهدلیل کار مداومباموادمنفجرهیا
برخورد با مین ،دست ،پا یا انگشتان خود را از دست دادهاند.

خداکرمتیموری

تعمیرگاهمرکزی

انرژی و سیاالت

1369/9/29
1396/2/28

1369/5/22
1396/2/29

حیدرمشایخی

محمدعلیصانعی

آهنسازی

آهنسازی

1368/11/2
1396/2/30

1372/12/1
1396/2/30

«تخریب» واحدی تخصصی  -رزمی اســت که موانع پیروزی رزمندگان را
حذفمیکندوجلویپیشرویدشمنرامیگیرد.مهمترینثمرۀفعالیت
ت و کمک به پیشــبرد ســریعتر و
تخریب ،کاهش تعــداد شــهدا در عملیا 
دقیقتر عملیات تهاجمی رزمندگان است؛ وظیفهای سخت و حساس،
در شروع و پایان هر عملیات.
تخریب ،گشایندۀمیدانهایمین،سیمهایخاردار وسایرموانعیاست
کهدر خشکیوآب،سدراهپیشرویرزمندگانهستند.این گروههمچنین
پس از عملیات ،با ایجاد موانع مین و انسداد مسیر ،نفوذ دشمن را کمتر
و کندتر میکند .در سختی و حساســیت عمل این واحد ،همین بس که
تخریبچیهادر رویاروییبادشمن،از داشتنهرگونهسنگریمحروماند
و وظایفشان را در دیدرس و تیررس مستقیم دشمن انجام میدهند.
مدت کمی پس از شــروع جنگ ،تیپها تشکیل و ســازماندهی شدند.
هرکدام از این تیپها عدۀ کمی را بهعنوان تخریبچی در سازمان خود به
کار گرفته بودند .پس از توسعۀ تیپ به لشکر ،هر لشکر یک «واحد تخریب»
داشت که بعدها با گسترش جنگ« ،گردانهای تخریب» تشکیل شد .به
خاطر محدودیت در تعداد نیروهای تخریب ،شیوۀ آموزش آنها فشرده
و کوتاهمدت بود که هم در زمان صرفهجویی شود و هم عصارۀ نیروهای
رزمنده به این واحد راه یابند.

یتــوان به مینهای گوج ـهای ،والمری،
از میان انــواع مختلف مینها م 
ضدخودرو ،وا کسی ،پدالی ،ساچمهای ،خورشیدی ،تلویزیونی ،کیکی،
ســبزهای (ســیدی) ،منور و ضدتانک اشــاره کــرد؛ البته هرکــدام از اینها
نام ثبتــی مشــخصی دارند کــه در تمــام نیروهای مســلح جهان یکســان
نهــا آنها را
اســت؛ اما رزمنــدگان تخریبچی متناســب با شــکل این می 
نامگذاری میکردند؛ مثال مین گوجهای شــبیه گوجه و مین پدالی شبیه
پدال گاز ماشین است .از میان انواع مختلف سیمخاردارها نیز میتوان به
سیمخاردارهای فرشی ،حلقوی ،کفشکی و پومر اشــاره کرد .از ابزارهای
کارییکتخریبچیمیتوانسیمچین،سرنیزه،سیخک،شبنماونوار
عالمتگذاری را نام برد.
ب.انفجاراتیها:
وظیفــۀ ایــن گــروه ،شــناخت انــواع مــواد منفجــره بــرای ویرانکــردن و
نابودکــردن هدفهــای از پیــش تعیینشــده ،مثــل مســیرها ،پلهــا،
ماشینها و ...است.
تیانتی ،سی  ،4پودر آذر و ...جزو مواد منفجره و انواع فتیلهها جزو مواد
انفجاراتی است.
ج.غواصان:
نمــرزی و
ت تهاجمی برو 
پس از بــه وجود آمــدن موقعیتــی بــرای عملیــا 
آبیخا کی ،مثل عملیات والفجر هشــت ،که در آن نیاز بود بــا عبور از آب،
خط شکسته شود ،گردانهایی نوپا از شجاعترین و مخلصترین فرزندان
خمینی عزیز ،برای جانفشــانی و شکســتن خطوط نفوذناپذیر دشمن
تشــکیل شــد .آموزشهای این گروه ،فشــرده ،خاص و کوتا همــدت بود.
غواصها وظایفی چندگانه ،پیچیده و حساس بر عهده داشتند و گروهی
شهادتطلب به شمار میآمدند.
یســازی،
کســازی ،خنث 
غواصــی ،شناســایی (اطالعــات عملیــات) ،پا 
بچــی) ،رزم انفرادی (نیروی پیــاده) و ...همه وظایفی بود
انفجار (تخری 
که یک غواص برای شکســتن خطوط دشــمن بر عهده داشــت .در اصل
یک غــواص عالوهبر مســئولیت ســنگین عبــور از آب بــا تجهیــزات کامل،
میبایست هنگام رســیدن به موانع دشمن ســه کار مهم تخصصی دیگر
(اطالعات و شناســایی ،تخریب و رزم انفرادی) انجام م ـیداد تا بتواند در
مواضع دشمن نفوذ کند.
الزم اســت بدانیم «و مــا رمیت إذ رمیــت و لکـ ّـن اهلل رمــی »...جملهای
کلیــدی در همۀ رســتهها و گرو ههــای دفــاع مقدس بــود؛ یعنــی در دفاع
عقیدتی ما ،ابزار ،وســایل و آموزش وســیلۀ اصلی پیروزی نبود؛ بلکه باور
و عقیدۀ رزمندگان بود که از ابزار اندک ،بیشترین استفاده را میکرد.

جامعه
مطالعات جدید نشان میدهد

جمشید پورجمال

غالمعباساسماعیلی

حسابداریعمومی

نوردسرد

1372/4/5
1396/2/30

1372/10/22
1396/2/30
تعامالت اجتماعی
میتواند به
حفظ ارتباطات
و مهارتهای
اجتماعی افراد
کمک کند و این
امر خود عاملی
برای حفاظت از
ساختار ذهنی
است؛ بنابراین،
مشارکت اجتماعی
باید در طول زندگی
بزرگساالن همواره
تشویق شود

ایمنی

معرفی نفرات برتر ایمنی

محمدجواد رستمی

عبداهلل ابراهیمی

روابط اجتماعی؛ عامل تقویت ذهن در سالمندی

محسن بدخشان

علیمحمد داوود علیپور

مطالعــات جدیــد نشــان میدهــد افــرادی کــه در
گروههــای اجتماعــی و محلی فعال هســتند ممکن اســت
مهارتهایذهنیباالتریدر ۵۰سالگیداشتهباشند.
محققــان بریتانیایــی گفتنــد براســاس شــواهد بهدس ـتآمده ،تعامــل
اجتماعــی میتواند از کاهــش مهارتهای ذهنی افــراد درنتیجۀ افزایش

گســال
ســن جلوگیری کند .این شــواهد ،که بر بررســی بیــش از  ۹۰۰۰بزر 
در انگلستان استوار است ،بخشــی از یک مطالعۀ سالمت طوالنیمدت
گســالی
اســت که در آن ســامت روحــی و جســمی افــراد ،از کودکی تا بزر 
بررسی میشود .در این مطالعه ،از افرادی که در دامنۀ سنی  ۳۳تا  ۵۰قرار
دارنــد ،دربارۀ شرکتشــان در گرو ههــای اجتماعی ،ازجمله ســازمانهای
داوطلبانه ،گروههای مذهبی ،انجمنهای محلی و گروههای سیاسی یا
اجتماعی سؤال میشود.
در  ۵۰سالگی ،از تمام شرکتکنندگان ،آزمونهای استاندارد تواناییهای
شناختی ،مانند مهارتهای حافظه ،تفکر و استدالل گرفته شد .بهطور
کلی ،این تحقیق نشــان داد افــراد فعــال در گروههای اجتماعــی ،بهطور
متوسط ،امتیاز باالتری در این آزمون کسب کردند.
عوامل دیگری ازجمله ســطح تحصیالت عالی و ســامت جســمی بهتر،
ارتبــاط قویتری بــا نمر ههــای آزمون افــراد داشــتند؛ اما حتی پ ـسازآن،
پژوهشگران ارتباط آن دســته از عوامل را با مشــارکت گروهی و نمرههای
بهتر آزمون شناختی ارزیابی کردند.
این تحقیق با سرپرســتی ان بولینگ از دانشــگاه ســاوتهمپتون انجام
شــد .بولینگ گفت که تعامالت اجتماعی میتواند به حفظ ارتباطات و
مهارتهایاجتماعیافراد کمک کندواینامرخودعاملیبرایحفاظت
از ساختار ذهنی است؛ بنابراین ،مشارکت اجتماعی باید در طول زندگی
بزرگساالن همواره تشویق شود.

افتخار

غالمرضا آقاسی

هادی پورصالحی

موفقیت فرزندان کارکنان

رسول بهرامی کرکوندی

بروز حــوادث شــغلی ،حــوادث غیرمترقبــه و بالیــای طبیعــی در تمــام بخشهای صنعتــی ،بهویــژه صنایع
فوالدسازی ،با صدمات انسانی و خســارتهای فراوان همراه است و ازآنجاکه کشور ما نیز در زمرۀ کشورهای
درحالتوسعهاست،حفظمنابعانسانیوتجهیزاتشرکتهااز بسیاریجهاتمهماست.بررسیهانشان
میدهد کــه رعایــت دســتورالعملهای ایمنی پیــش از وقوع حوادث ســهم عمــدهای در کاهــش خطرات و
آسیبهایناشیاز حوادثدارد.
درهمينرابطهازسویمدیرناحیهنوردسردآقایانرسولبهرامی کرکوندی،علیمحمدداوودعلیپور،عبداهلل
ابراهیمی،غالمرضاآقاسی،محسنبدخشان،هادیپورصالحیومحمدجوادرستمیبهعنواننفراتبرتر
ايمنیاينمدیریتمعرفیشدند.

ابراز همدردی
با نهایت تأسف ،در هفتۀ گذشته آقایان محسن لطفی و احمدرضا جمالپور ،شاغل در فوالدسازی ،در غم
درگذشت مادر و فالمرز زمانزاده ،شاغل در مدیریت شهری ،در غم درگذشت پدر و ایرج حسنپور ،شاغل
در روابط عمومی ،در غم درگذشت خواهر به سوگ نشستند.
این غم جانکاه و ضایعۀ جبرانناپذیر را به محضر خانوادههای این مرحومان تسلیت عرض کرده ،برای آنان
علو درجات را از درگاه حقتعالی مسئلت می نماییم.
روابط عمومی

عرفان سعيدبخش

زهرا بهرامی

محمدحسین مقیمی

فاطمه محمدزمانی

آقــای عرفــان ســعيدبخش فرزند همــكار گرامی احمد ســعيدبخش شــاغل
درمعاونــت اجــرای پــروژه هــا موفق شــد بــا گذرانــدن آزمــون ورودی مدارس
استعدادهایدرخشان(تيزهوشان)در پايههفتماينمدارسپذيرفتهشود.
خانم زهرا بهرامی ،فرزند همکار گرامی عبدالرســول بهرامی ،شــاغل در واحد
مدیریت شهری ،موفق شــد در مســابقات فرهنگی  -هنری آموزشوپرورش
شهرستانمبارکهدر رشتۀمقالهنویسی،رتبۀسومرا کسب کند.
آقای محمدحســین مقیمــی ،فرزنــد همــکار گرامی رضــا مقیمی ،شــاغل در
حفاظت فیزیکی ،موفق شد رتبۀ اول مســابقۀ خوشنویســی را در گروه زبان و
ادبیاتانگلیسیدانشگاه ارا ک کسب کند.
خانمفاطمهمحمدزمانی،فرزندهمکار گرامیمحمدرضامحمدزمانی،شاغل
درنوردسرد،موفقشدرتبۀبرترآموزشرشتۀپرستاریرادردانشگاهآزاداسالمی

حمیده احسانی

علیرضا باغبانی

مطهره صادقی

واحددهاقاناحراز کند.
خانمحمیدهاحسانی،فرزندهمکار بازنشستهشادروانعبدالعلیاحسانی،
موفقشد کتابیباموضوع«بزرگترین کتابانگلیسیاصطالحاتحیوانات»
رابهچاپرساند.
آقایعلیرضاباغبانی،فرزندهمکار گرامیحسنباغبانی،شاغلدر نوردسرد،
موفقشدرتبۀاولمسابقاتقرآنومعارفاسالمیآموزشوپرورشزرینشهر
را کسب کند.
خانــم مطهــره صادقــی ،فرزنــد همــکار گرامــی مجتبــی صادقی ،شــاغل در
حراســت ،به عنــوان یکــی از دانش آمــوزان تالشــگر اســتان در فراینــد آزمون
پیشرفت تحصیلی شناخته شده و موفق به کسب رتبۀ برتر آموزشوپرورش
ناحیۀ 5اصفهان شد.

سامانه  30003222و تلگرام

شما و فوالد

محمدرضا باغخانی
شاغل در واحد انرژی و سیاالت
از مسئوالن محترم درخواست میشود نسبت
به پا کســازی علفهای هرز محوطۀ شــرکت
اقدام کنند.
حمیدرضا ملکنژاد
شاغل در نورد گرم
چرا هنگام انجام طب صنعتی و مواردی مثل
تست شنوایی ،در ســاختمان مذکور عملیات
تخریب ســاختمانی بــا پیکــور و هیلتــی انجام
میشــود کــه در محیــط ،آلودگی صوتــی و گرد
خــا ک ایجــاد میکنــد و بــا هیــچ اســتانداردی
مطابق نیست؟
محمد شایان
شاغل در نورد سرد
چرا کسی جوابگوی نارضایتی اعضای تعاونی
مسکن نیست؟
محمدحسین وکیلی
شاغل در دفتر فنی نگهداری و تعمیرات
لطفــا مســئوالن خد مــات عمو مــی در بــارۀ
کیفیــت ،قیمــت ،خد مــات ،قطــع بــودن
کارتخــوان چندمنظــوره و اخــذ مالیــات بــر
ارزشافزوده در رســتوران باغ فردوس توضیح
دهند.
فیضاهلل بهزادی
شاغل در فوالدسازی و ریختهگری مداوم
چرا سیســتم تلفــن گویــا جهت رزرو غــذا قطع
است؟ ما در بخش خود به سیستم دسترسی
ندار یــم و از تلفــن گو یــا ا ســتفاده میکنیــم.
خواهشمندیم این مسئله پیگیری شود.
وحید سلطانی دهنوی
شاغل در فوالدسازی و ریختهگری مداوم
کیفیت لبــاس کارهــای جدید توزیعشــده در
قســمتها بســیار پایین اســت؛ بهطوریکه با
یک بــار شستوشــو رنــگ آن م ـیرود و اندازۀ
آن حداقل دو سایز کوچک میشود؛ بنابراین
و باتوجهبــه هزینــۀ ز یــاد آن بــرای شــرکت ،از
مسئوالن مربوط خواهشمندیم اقدامات الزم
را انجام دهند.
خدا کرم قاسمی
از کلیۀ دوســتان و همــکاران گرامی کــه در غم
از دســت دادن پــدر اینجانب ابــراز همدردی
کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.
عباس گلهداری
شاغل در نیروی انسانی و سازماندهی
قــدم نورســیده را بــه بــرادر و همــکار عزیــزم،
مهدی گلهداری شادباش میگویم.
سید جمال میرکاظمی
از کلیۀ دوســتان و همــکاران گرامی کــه در غم
از دست دادن فرزند اینجانب ابراز همدردی
کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.
محمدابراهیم افشاری
شاغل در پساب صنعتی
در مــورد زمــان پرداخــت و مبلــغ کمکهزینۀ
سفرهای بلندمدت و کوتاهمدت اطالعرسانی
کنید.
ا کبر صفری
شاغل در انرژی و سیاالت
لطفــا مســئوالن محتــرم ترتیبــی اتخــاذ کنند
تــا درصــورت امــکان ،غــذای ســرد در اختیــار
کارکنانی که نمیتوانند از غذای گرم اســتفاده
کنند ،قرار گیرد.
غالمرضا احسانی
شاغل در فوالدسازی و ریختهگری مداوم
از مسئوالن بیمۀ ایران خواهشمندیم نسبت
بــه پرداخــت هزینــۀ داروی کارکنــان قــرارداد
مستقیم اقدام کنند.
محمد یلمه علیآبادی
شاغل در کنترل کیفی فوالدسازی
از کلیۀ دوســتان و همکاران گرامــی که در غم
از دســت دادن پــدر اینجانب ابــراز همدردی
کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.
محمد نوری ،همکار بازنشسته
چــرا باقیمانــدۀ بدهیهــا و کســورات در پرفراژ
بازنشستگان مشخص نیست؟
محمدرضا ایرانپور
شاغل در حملونقل و پشتیبانی
از مسئوالن امور رفاهی کارکنان تقاضا میشود
به امور سیستم رزرواســیون ویالهای تفریحی
چادگان و نوشــهر رســیدگی کنند؛ زیرا خارج از
شــرکت ،امکان رزرو وجــود نــدارد و ادامۀ این
روند در رزرو ویال بدون سهمیهبندی ،میزان
رضایتمندی کارکنــان را از امور رفاهی کاهش
خواهد داد.
محمــد انگــوری ،شــاغل در نورد
گرم
میخواستم از امور ورزش بابت عقد قرارداد با
باشگاه ملل در شاهینشهر تشکر کنم .فقدان
این امکان در شاهینشهر کامال مشهود بود که
به همت امور ورزش ،این مشکل مرتفع شد.
محمود کریمی
شاغل در خدمات عمومی و رفاهی
از ریاســت محتــرم راهبــری ویالهای چــادگان
و کارکنــان محتــرم پذیــرش فــوالد و همچنین
مدیر یــت آن مجمو عــه ،با بــت فراهمکــردن
محیطــی آرام و د لنشــین ،تقد یــر و تشــکر
میکنم.
ایرج حسن پور
شاغل در روابط عمومی
ازکلیه دوســتان و همکاران گرامی که در غم از
دســت دادن خواهر این جانب ابراز همدردی
کردند ،تقدیر و تشکر میکنم.
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اطالعیه امور ورزش

عضو جوان تیم دوچرخهسواری
فوالد مبارکۀ سپاهان ،یکهتاز کاپ پیست ژاپن

عضو تیــم دوچرخهســواری
فوالد مبارکۀ سپاهان با درخشش
در مــــــادۀ دور امتیــــــــازی ،روی
سکوی قهرمانی ایستاد.
ب ـ ــه گ ـ ــزارش روابـ ـ ــط عمومـ ـ ــی ف ـ ــدراسیـ ــون
دوچرخهسواری ،ملیپوش جوان فوالد مبارکۀ
سپاهاندر مسابقاتاستقامتونیمهاستقامت
کشورمان موفق شد با غلبه بر حریفان قدرتمند
خود از کشــورهای تایلنــد ( ۲ورزشــکار) ،ژاپن (۲
ورزشــکار) ،هنگکنــگ ( ۲ورزشــکار) و ما کائو (۲

هرچنــددر گذشــتهورزشهای
مشــابهژیمناســتیکدر مصــر وچیــن
یشــدهاســت،
باســتانهــمتمریــنم 
ریشــۀژیمناســتیکامــروزیبــهیونــان
باســتانمیرســدونــامایــنرشــتههــم
از واژۀ یونان ــی «»gymnazein
در آن دوران ،ژیمناستیک همچون
ورزشهـای دیگـری ماننـد پـرش،
دو ،پ ــرتـ ــاب دیس ـ ــک ،کشتـ ـ ــی و
بوکـس بخشـی از تمرینـات نظامـی
و آمادهسـازی افـراد بـرای جنـگ
محسـوب میشـد.
ایــن ورزشهــا بــرای کســب قــدرت و انعطــاف
عضالنــی الزم بــرای جنگهــای تنبهتــن
اهمیــت داشــتند .ازآنجا کــه آموز شهــای
نظامــی بــرای همــۀ شــهروندان یونــان
الزم بــود و یونانیهــا پــرورش بــدن و ذهــن
را بــا یکدیگــر کامــا مرتبــط میدانســتند،
ژیمناســتیک اهمیــت فرهنگــی زیــادی در
آموز شهــا و تمرینــات آنــان دا شــت .ابتــدا
ا یــن رشــته در ژیمنازیــا ( )Gymnasiaیــا
ورزشــگاههای روبــاز بــزرگ انجــام میشــد و
ســپس وارد برنامــۀ تحصیلی مدارســی شــد که
در آنها به جوانان ،در کنار موســیقی ،ریاضی
و فــن بیــان ،ژیمناســتیک میآموختنــد.
ژیمناســتیک همچنیــن راهــی بــرای تمرینــات
بدنــی افــرادی بــود کــه خــود را بــرای جشــنوارۀ
ورزشــی مهــم المپیــک آمــاده میکردنــد .ایــن
جشــنواره از ســال  ۷۷۶قبــل از میــاد تــا ۳۹۳
پــس از میــاد هــر چهــار ســال برگــزار میشــد.
بــا تعطیلــی المپیــک باســتانی ،تمر یــن
ژیمناســتیک یونانــی از رونــق افتــاد؛ تــا اینکــه
در قرن هجدهــم و نوزدهم میــادی دوباره در
اروپــای غربــی احیا شــد .احیــای ژیمناســتیک
درواقــع همــراه بــا جریــان احیــای ارزشهــای
مرتبــط بــا ژیمناســتیک ،یعنــی نیرومنــدی
نیمتنــۀ باالیــی بــدن ،بــدن عضالنی ،کشــش،
نرمــی ،انعطــاف ،اســتواری و تعــادل صــورت
گرفــت .ایــن نظریــۀ یونانیهــا ،کــه ذهن ســالم
در بــدن ســالم اســت ،نیــز همــراه بــا تمرینــات
ژیمناســتیک احیــا شــد و پشــتیبانی بــرای
تمریــن و آمــوزش ایــن ورزش بــود .در اواســط
ســدۀ نوزدهــم «فردریش جــان» تــاش زیادی
کــرد کــه ژیمناســتیک را بــه نظــام آموزشــی
آلمــان وارد کنــد .او که به «پــدر ژیمناســتیک»
معــروف ا ســت تعــدادی از مهمتر یــن
ابزارهــای ژیمناســتیک ،ازجملــه بارفیکــس،
پارالــل ،خــرک حلقــه ،چــوب موازنــه ،نردبــان
ژیمناســتیک و خر کهــای پرشــی را ابــداع
کــرد .چنــد ســال بعــد «پیــر هنریــک لینــگ»
ســوئدی هــم راه او را ادا مــه داد و سیســتم
ژیمناســتیک ســوئدی را پایهریــزی کــرد کــه
تأ کیــد زیــادی بــر منافــع پزشــکی ژیمناســتیک
داشت.
در قــرن نوزدهــم ژیمناســتیک آلمانــی و
ســوئدی وارد آمر یــکا شــد و در ا یــن کشــور
جنبــۀ میهنــی و نظامــی آن مهمتــر از قبــل
شــد .ژیمناســتیک بســیار موردتو جــه
ار تــش آمر یــکا قــرار گر فــت و در اوایــل قــرن
بیســتم ،کتابچههــای راهنمــای تمرینــی
در نیروهــای مســلح آمریــکا منتشــر شــد کــه
تمــام حــرکات و تمرینهــای ژیمناســتیک را
توضیــح داده بــود .هرچنــد کاهــش اهمیــت
جنگهــای تنبهتــن و ماشــینی شــدن و
اخیــرا کامپیو تــری شــدن جنگهــا با عــث
شــده اســت اهمیــت ژیمناســتیک بهعنــوان
تمرینــی بــرای هماهنگی بــدن و ذهــن کاهش
پیــدا کنــد.

ورزشــکار) ،مدال طال را کســب کند .نمایندگان
کشورهای تایلند و ژاپن به ترتیب مقامهای دوم
و سوم را کسب کردند.
مســافت ایــن مســابقه  ۱۵کیلومتر بوده اســت.
گفتن ـ ــی اس ـ ــت جمشی ــدیـ ــان دارنــدۀ مــدال
طــای قهرمانــی آســیا در ســال  ۲۰۱۷در کشــور
هندوســتان اســت .او از ورزشــکاران تیــم
دوچرخ هســواری فــوالد مبارکۀ ســپاهان اســت
و تا کنون به همراه ســایر ورزشــکاران این رشــته
افتخارات زیادی برای این تیم بــه ارمغان آورده
است.

طرح جامع استعدادیابی

محسن طاهری؛ مدیرعامل نمونۀ اخالق
در باشگاههای ایران

محســن طاهری ،مدیرعامل
باشگاهفوالدمبارکۀسپاهان،یکیاز
بهترین مدیران عامل نمونۀ اخالق
در حوزۀ باشــگاههای ایران معرفی
شد.
مدیــران برتــر ســال  ۱۳۹۵ورزش ایــران در ۲۲
حــوزۀ مدیریتــی معرفــی شــدند .بــه گــزارش
معاونــت روابــط عمومــی و امــور بینالملــل
ســازمان قهرمانــان ملــی ورزش ایــران ،پــس از
نظرســنجیهای ویــژه و متعــدد از خبــرگان و
کارشناســان ورزش کشــور ،برگزیــدگان ششــمین
همایــش ملــی تجلیــل از مدیــران برتــر ورزشــی،

در حوز ههــای ۲۲گانــۀ مدیریتــی ورزش کشــور،
یــادوارۀ سرلشــگر شــهید پاســدار ورزشــکار ،حــاج
حســن طهرانــی مقــدم ،پــدر موشــکی جهــان
اســام ،در ســال ،۱۳۹۵از ســوی شــورای مرکــزی
ایــن ســازمان انتخــاب شــدند و طــی مراســم
باشــکوهی ،همچــون ســالهای گذشــته ،در
حضــور مقامــات عالیرتبــۀ کشــوری ،لشــگری،
مدیــران ،قهرمانــان ،مفاخــر و اســطورههای
ورزش کشــور ،در دهۀ ســوم تیرماه تجلیل رسمی
خواهنــد شــد .در ایــن میــان محســن طاهــری،
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان نیز یکی
از بهتریــن مدیــران عامــل نمونــۀ اخــاق در حــوزۀ
باشــگاههای ایــران معرفــی شــد.

مدیران برتر سال
 ۱۳۹۵ورزش
ایران در  ۲۲حوزۀ
مدیریتی معرفی
شدند

بدینوســیله به اطــاع خانوادۀ بــزرگ فــوالد مبارکــه میرســاند ،امــور ورزش شــرکت در راســتای ارتقای
رضایتمنــدی ،در اســتخرهای شــمارۀ یــک و دو مجموعــۀ فرهنگــی ورزشــی فــردوس اصفهــان ،در ردۀ
سنی  6تا  13سال در دو بخش پســران و دختران اقدام به برگزاری کالسهای اســتعدادیابی کرده است.
عالقهمندان به حضور در تست مذکور باید به دو ماده از رشتۀ ورزشی شنا (کرال سینه و کرال پشت) تسلط
کامل داشته باشند و با به همراه داشتن کارت شناســایی امور ورزش ( )RFIDبه سانسهای مربوطه در
اســتخرهای شــمارۀ یک و دو مجموعۀ فردوس ،طبق جدول در جشــده در سیســتم رزرواســیون ورزش
مراجعه کنند.
شایانذکر است اعضای تیم فرزندان صنعت فوالد مبارکه در رشــتۀ شنا از کالسهای استعدادیابی امور
ورزش در مجموعۀ فردوس انتخاب میشوند.

اطالعیه کالسهای آموزش شنا
به اطالع بسیجیان محترم میرســاند ،تربیتبدنی بســیج فوالد مبارکه در نظر دارد از تاریخ  96/4/31اقدام
به برگزاری کالسهای آموزش شنا در سطح مقدماتی ،پیشرفته و چهار شنا کند .متقاضیانی که در هریک از
مواردذکرشدهثبتنام کنند،بایدجهتتعیینسطحوانتخابدورۀآموزشیدر طولسال 1396وتکمیلفرم
مربوطه ،طبق جدول ذیل در تاریخهای مقرر در اســتخر آزادی واقع در اصفهان شــهرک امیریه حضور یابند.
شایانذکر است عدم حضور در تاریخهای فوق ،انصراف از دوره تلقی میشو د و ثبتنام دورههای آموزش در
طول سال ،براساس اولویت حضور در تاریخهای ذکرشده در جدول زیر است.

ژیمناستیک

ایام هفته

تاریخ

شنبه

96/4/24

سهشنبه

96/4/27

*سرویسایابوذهابجهتانتقال کارکناناز فوالدمبارکهبهاستخربعداز گیتورودی،ساعتحرکت16:20
* فوالد سبا داخل ترمینال ترابری ،ساعت حرکت16:30
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ُ
صعود به قله خلنو

رقابتهای بینالمللی
در ســال  ،۱۸۸۱فدراســیون بینالمللــی
ژیمناســتیک تأســیس شــد و بر گــزاری
مســابقات بینالمللــی در ایــن رشــته را آغــاز
کــرد .ژیمناســتیک از اولیــن دورۀ المپیــک
در  ۱۸۹۶تا کنــون همــواره در برنا مــۀ ا یــن
مســابقات قــرار داشــته ا ســت .در المپیــک
 ،۱۸۹۶پنــج کشــور در مســابقات ژیمناســتیک
شــرکت کردنــد و آلمــان تقریبــا تمــام مدالها را
از آن خــود کــرد.
اولیــن مســابقات بینالمللــی ا یــن رشــته
پــس از المپیــک ،در ســال  ۱۹۰۳در شــهر
آنتــورپ بلژیــک برگــزار شــد .ژیمناس ـتهایی
از کشــورهای بلژیــک ،فرانســه ،لوکزامبــورگ
و هلنــد در ایــن مســابقات ،کــه اولیــن دورۀ
قهرمانــی ژیمناســتیک جهــان محســوب
میشــد ،شــرکت کردنــد.
اولیــن مســابقات تیمــی مــردان در المپیــک
 ۱۹۰۴ســنتلوئیس برگــزار شــد .تــا مســابقات
قهرمانــی جهــان در ســال  ۱۹۳۰رشــتههای دو
و میدانــی ماننــد پــرش بــا نیــزه ،دو صــد متــر،
پرتــاب وزنــه ،پــرش بــاز و صعــود بــا طنــاب هــم
در مســابقات ژیمناســتیک برگــزار میشــدند؛
امــا از ســال  ۱۹۳۰بــه بعــد ایــن رشــتهها کمکــم
از مســابقات حــذف شــدند و تــا ســال ،۱۹۵۴
بهطــور کامــل از قهرمانــی ژیمناســتیک جهان
رخــت بربســتند .در المپیــک  ۱۹۲۴پاریــس،
رقابتهــای ژیمناســتیک شــکل امــروزی خود
را پیــدا کــرد؛ یعنــی ژیمناس ـتها در هریــک از
اســباب ،بهطــور جدا گانه ،بــرای کســب مدال
آن وســیله تــاش میکردنــد.
در ســال  ،۱۹۲۸ژیمناســتیک تیمــی زنــان
هــم بــرای اولیــن بــار بــه المپیــک اضافــه شــد؛
ا یــن مســابقات بــا قهرمانــی تیــم هلنــد بــه
پایــان رســید.
هما کنــون رشــتۀ ژیمناســتیک المپیــک
شــامل  ۱۸مســابقه اســت کــه بــرای هرکــدام
از آنهــا مدالهــای طــا ،نقــره و برنــز اعطــا
میشــود .از ا یــن میــان ۱۴ ،مســابقه در
ژیمناســتیک هنــری ( ۸مســابقه؛ تیمــی،
قهرمــان قهرمانــان و  ۶اســباب در بخــش
مردان و  ۶مســابقه؛ تیمی ،قهرمــان قهرمانان
و  ۴اســباب در بخــش زنــان) و  2مســابقه در
ترامپولیــن (انفــرادی مــردان و انفــرادی زنــان)
بر گــزار میشــوند.
در مســابقات ژیمناســتیک ۶ ،داور مســابقۀ
هــر ورزشــکار را بررســی میکننــد و براســاس

تکنیــک فــرد و زیبایــی و پیچیدگــی و دشــواری
حــرکات و همچنیــن وجــود خطــا ،امتیــازی
بــرای ورزشــکار در نظــر میگیرنــد .بیشــترین و
کمتریــن امتیــاز حــذف میشــوند و میانگیــن
امتیــازات  4داور دیگــر ،امتیــاز نهایی ورزشــکار
محســوب میشــود .در گذشــته ،ســقف امتیاز
 ۱۰بــود ،امــا ا کنون این ســقف برداشــته شــده و
محدودیتــی بــرای کســب امتیــاز وجود نــدارد.
امــروزه فدراســیون بینالمللــی ژیمناســتیک،
 5مســابقۀ قهرمانــی جهــان ژیمناســتیک
بــرای  5بخــش اصلــی ا یــن رشــته ،بهطــور
منظــم برگــزار میکنــد .رقابتهــای قهرمانــی
ژیمناســتیک هنــری جهــان (از ســال )۱۹۰۳
و قهرمانــی ژیمناســتیک مــوزون (ریتمیــک)
جهــان هــر ســال ،بهجــز ســالهای برگــزاری
المپیــک ،بر گــزار میشــوند .مســابقات
قهرمانــی ترامپولیــن (از ســال  )۱۹۶۴در
ســا لهای فــرد و قهرمانــی ژیمناســتیک
آ کروباتیــک (از ســال  )۱۹۷۴و قهرمانــی
ژیمناســتیک ایروبیــک (از ســال  )۱۹۹۵در
ســا لهای زوج بر گــزار میشــوند.
در باز یهــای جهانــی ،کــه یــک رویــداد
چندورزشی مختص ورزشهای غیرالمپیکی
ا ســت ،رشــتههای دیگــر ژیمناســتیک
ازجملــه ژیمناســتیک آ کروباتیــک ،ایروبیــک،
ترامپولیــن دونفــره و ژیمناســتیک مــوزون
(بهجــز تیمــی و قهرمــان قهرمانــان) بر گــزار
میشــو ند .
چهار اسباب ژیمناستیک هنری زنان:
پــرش از خرک:خــم شــدن ،دویــدن و
کشــش بــدن ،موقعیتهــای مختلفــی اســت
ی شــده اســت .امتیــاز
کــه در ایــن رشــته معرف ـ 
براســاس نحــوۀ ا جــرا و میــزان پیچیدگــی و
ســختی حر کــت در نظــر گرفتــه میشــود.
ژیمنا ســت براســاس میــزان پــرواز از تختــۀ
پــرش ،نحــوۀ فــرود او و برنداشــتن قــدم اضافــه
بعد از فرود بر روی زمین امتیاز میگیرد.
پارا لــل نــا ه ـ ـمسطـ ــح:در ا یــن رشــته،
ـدن
حــرکات و قـ ِ
ـدرت قســمت بــاالی بـ ِ
ژیمنا ســت بــه نما یــش گذاشــته میشــود.
زمانبنــدی و شــدت نزدیــک شــدن در ایــن
رشــته بســیار مهــم اســت .نحــوۀ امتیازدهــی بر
میــزان ادا م ـهدادن حر کــت بــدون تو قــف و
وقفه است.
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تعادل و اســتقامت خــود را بر روی میلـهای که

خهــای 15و 16تیرمــاهطــیبرنام ـهای 2روزهموفــقشــدبــهقلــۀخلنــو،
گــروه کوهپیمایــیشــهیدامینــیدر تاری 
بلندتریــنقلــۀاســتانتهــران،بــاارتفــاع 4374متــرصعــود کنــد.
اینقلهدر منطقۀرودبار قصران،روســتایالالناز توابعبخشلواســاناتتهرانواقعشدهاست؛ضمناینکه
قلهخلنودر رشــتهکوهالبرز مرکــزی،بعداز قلــۀدماوندبلندترینقلۀاینرشــتهکوهاســت.

تنهــا  ۴اینــچ (حــدود  ۱۰ســانتیمتر) پهنــا دارد
نمایش دهد.
حــرکات زمینــی :از ویژگیهــای حــرکات
زمینــی میتــوان بــه اســتفادۀ بهینــه و مختلف
از حدا کثــر فضــای زمیــن و ســطح پیچیدگــی
حــرکات انجا مشــده بــر روی زمیــن اشــاره
کرد.
شــخصیت یک فــرد ژیمناســت در ایــن حرکات
نمایــش داده میشــود و کنتــرل کلــی بــدن را
بــه نمایــش میگــذارد.
شش اسباب ژیمناستیک مردان:
حــرکات زمینــی :کل زمیــن و فضــای
موجــود در ایــن رشــته بــرای انجــام حــرکات
زمینــی اســتفاده میشــود .ســالتو سهای
مختلــف ،حــرکات چرخشــی و پیچشــی و
فرودهــای متعــدد بــرای ورزشــکار امتیــاز
محسوب میشوند.
خرک حلقه :این رشــته یکی از دشــوارترین
حــرکات دســته و جابهجایــی دستهاســت کــه
بــه همــراه حــرکات پیچیــدۀ بــدن بــر روی خــرک
انجــام میشــود .ایــن موقعیــت بــه ژیمناســت
ایــن امــکان را میدهد که بهطــور فوقالعــادهای
بــدن خــود را بــا چرخــش از یــک پرتــاب بــه پرتاب
دیگرموجدهد.
دار حلقــه :ا یــن حلقههــا بایــد بهطــور
کامل ثابــت و تحــت کنترل باشــند .ژیمناســت
بایــد بهطــور کامــل ثابــت باشــد و موقعیــت
بدن خــود را بــرای نمایش حــرکات زیبــا در این
حلقهها حفظ کند.
پــرش از خــرک :بهطورکلــی ،ارتفــاع و کل
مســافت طیشــده و شــتاب ژیمنا ســت
مــواردی هســتند کــه در ایــن رشــته مطــر ح
میشوند و امتیاز دارند.
شــخص ورز شــکار در محــل پــرش ،حر کــت
مانــوری آ کروباتیــک در هــوا انجــام میدهــد و
یــک فــرود ثابــت و تعادلــی باعــث ایجــاد جلــوه
در حرکــت او میشــود.
پارا لــل :تــاب خــوردن و پــرواز از
قســمتهای مهــم ا یــن رشــته ا ســت.
مشــکلترین قســمت در انجــام حــرکات ایــن
رشــته زمانــی اســت کــه فــرد ژیمناســت بــرای
انجــام حرکــت و جابهجایــی در قســمت جلــو و
پشت سالتوس باید میلهها را رها کند.
بارفیکــس :میلههای افقــی یا میلــۀ ارتفاع
یــک رشــتۀ مهــم بــرای نمایــش میــزان جرئــت و
مهارت ژیمناست به حساب میآید.

خبر

حضور مربی ایتالیایی برای آموزش مربیان
باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان

در مسابقات
ژیمناستیک
 ۶داور مسابقۀ هر
ورزشکار را بررسی
میکنند و براساس
تکنیک فرد و
زیبایی و پیچیدگی
و دشواری حرکات
و همچنین وجود
خطا ،امتیازی برای
ورزشکار در نظر
میگیرند

علی عابــدی ،تنها مربــی ایرانی و
اصفهانی که ا کنون در اتحادیۀ فوتبال
ایتالیــا مشــغول بــه کار اســت ،از طرف
باشگاهفوالدمبارکۀسپاهانمأموریت
داردمقدماتالزمجهتحضورسرجیو
روتیچانــیرادر اصفهــانبــرایآموزش
مربیانردههایسنیپایهفراهمآوردتا
پــس از حضــور مربیــان ایتالیایــی
بدنسازیدر تیمملیشمشیربازی،پای
یک مربــی ایتالیایــی دیگر بــه ایــران باز
شود.
او دربــارۀ برگــزاری ایــن کالس گفــت :بــه همــت
باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان ،کالس آموزشــی
برگــزار خواهیــم کــرد و مــدرس ایــن کالس مهــم،
ســرجیو روتیچانــی ،رئیــس اتحادیــۀ مربیــان منطقۀ
التزیــو و مــدرس کالسهــای ، uefaدر ســری C
و  Aاســت .ســرجیو ،همچنیــن مــدرس رســمی

فدراســیون فوتبال ایتالیــا و مربی ســنین پایۀ 9تــا15
ســال نیــز مــی باشــد .روتیچانــی بســیار منظم اســت؛
بــه کارش اعتقــاد دارد و مربــی شناخت هشــدهای در
ایتالیــا و اروپاســت .علــی عابــدی ،تنهــا مربــی ایرانــی
حاضــر در اتحادیــۀ فوتبــال ایتالیــا ،چنــدی پیــش
در مصاحب ـهای ،بــر برگــزاری ایــن کالس در ایــران و
شــهر اصفهــان تأ کیــد کــرد و در پاســخ مجــری برنامــه
دربارۀ رویارویی ک ـیروش و لیپــی در ورزشــگاه آزادی
مهــای ملی ایــران و چیــن در
گفــت :دو مربی بــزرگ تی 
اســتادیوم آزادی مقابــل یکدیگــر صفآرایــی کردند.
لیپی ،در ســالیان بعد ،ا گر در ســرزمین اژدها (چین)
لتــر
مانــدگار شــود ،قطعــا فوتبــال ایــن خطــه را متحو 
خواهــد کــرد .حضــور ک ـیروش را در رأس کادر فنــی
تیم ملی ایــران ،باید بــه فال نیــک گرفت؛ زیــرا تا قبل
از دو بــازی پایانــی ،صعــود تیــم ملــی ایــران را بــه جــام
جهانــی روســیه قطعــی کــرد .تیــم ایــران بــا اســتراتژی
ک ـیروش خیلــی راحــت و بــدون اماوا گــر راه خــود بــه
روســیه را همــوار کــرد.

عکس هفته

عکس از همکار گرامی ،جناب آقای مهدی عرب از واحد ا کسیژن
همکاران و خوانندگان محترم خبرنامۀ فوالد میتوانند با ارسال عکسهای جذاب و دیدنی ورزشی به
واحد امور ورزش ،در مســابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند .شــایانذکر است هر هفته به
عکس منتخب جایزهای به رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد.
شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است.

شنبه  24تیر

19

یکشنبه 25

33

18

آفتابی

تیر

32
آفتابی

دوشنبه  26تیر

16

سه شنبه  27تیر

32
آفتابی

16

32
آفتابی

چهارشنبه  28تیر

16

پنجشنبه  29تیر

33
آفتابی

18

34
آفتابی

جمعه  30تیر

18

34
آفتابی

شنبه  31تیر

18

35
آفتابی

حدیث هفته
امام علی
مؤمــن آن کســى اســت کــه خــود را بــه جهــت رفــاه مــردم در زحمــت
بینــدازد و دیگــران از او در أمنیــت و آســایش باشــند.
علیه السالم :

بحاراألنوار :ج  ،75ص  ،53ح 10

Khabarnameh-Foulad

خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
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سینما

ارزش کارهای اقتصادی ازنظر امام صادق

بهبود بخشیدن
به وضع زندگی
و تدارک برخی
از برنامههای
اقتصادی در
جامعه ،نهتنها
نقص و عیبی برای
یک انسان مسلمان
ه حساب نمیآید،
ب
بلکه ناشی از
قوت ایمان و ارادۀ
استوار او در راه
رسیدن به اهداف
واالی معنوی است

سینما قدس

نهنگ عنبر  /2اکسیدان

سینما سپاهان

نهنگ عنبر  /2رگ خواب

سینما فرهنگیان

خوب ،بد ،جلف /ویالییها

سینما ساحل

یکیاز بارزترینامتیازهایجوامعایدئال،داشتن
اقتصــادی ســالم ،پویــا و وجــود مجریــان فعال،
متعهد و کاردان در عرصههای اقتصادی است.
پیامبران الهی نیز برای ایجاد قســط و عدالت در
ســطح وســیع در میان اقشــار مختلــف جامعه و
تأمین نیازهای مــادی مردم و آبادانی و آســایش
آنان با توزیع عادالنۀ امکانات ،سرمایهها ،ایجاد
زمینههــای مناســب ،اطالعرســانی همگانــی و
باالخرهترویجاحسان،نیکوکاریوخدمترسانی
کوشــیدهاند تــا مــردم را بهســوی ســعادت و
نیکبختی ســوق دهند .ایــن تالشها درجهت
تحققبخشیدنبهمقاصدالهیواهدافآسمانی
ادیان توحیدی و پیامبران و فرستادگان از سوی
خداونــد متعــال انجــام میگیــرد و زمینههــای
عبودیــت و قرب الهــی را برای عموم انســانهای
سعادتطلب و حقیقتخواه فراهم میکند.
به مناسبت شــهادت حضرت امام جعفر صادق،
علیهالســام (کــه در  25شــوال ســال 148هجری
قمری،در  65سالگی،بهدستور منصور دوانیقی،
خلیفۀستمگرعباسی،در شهرمدینهبهشهادت
رســیدند) ،ارزش کارهــای اقتصــادی از منظــر آن
حضرترامرورمیکنیم.
آن حضــرت کار و تــاش در راه تأمیــن نیازهــای
ضروریزندگیراهمسانباجهاددرراهخداقلمداد
ن کــه برای تأمیــن معاش
یکــرد و میفرمــود« :آ 
م 
خانــوادهاش تالش کنــد ،هماننــد رزمنــده در راه
خدااست».
از منظــر پیشــوای ششــم ،علیهالســام ،افــراد

سس ـتعنصر و بیــکار و بیتفــاوت مــورد خشــم و
غضبالهیهستند؛چنانکهمیفرماید«:خداوند
متعــال زیــادی خــواب و بیــکار بــودن را دشــمن
میدارد».
عالء بنکامل ،یکی از یــاران آن حضــرت ،روزی به
محضرش شــتافت و التمــاس دعا گفــت و اضافه
کرد«:ایپسرپیامبر،صلیاهللعلیهوآله،از خداوند
متعال بخــواه کــه زندگی راحــت و مرفهی داشــته
باشم».امامصادق،علیهالسالم،پاسخداد«:من
برایت دعا نمیکنم ،تــو [زندگی مرفه و راحــت را] از
همان راهی بخواه که خداوند متعال به تو فرمان
دادهاست[یعنیاز راهتالشو کوشش]».
بهبود بخشــیدن به وضــع زندگی و تــدارک برخی
از برنامههای اقتصــادی در جامعه ،نهتنها نقص
و عیبــی بــرای یــک انســان مســلمان ب ه حســاب
نمیآید ،بلکه ناشی از قوت ایمان و ارادۀ استوار او
در راهرسیدنبهاهدافواالیمعنویاست.امام

معرفی کتاب

زیر سقف دودی

سینما فلسطین

پردیس سینمایی چهارباغ
کارگر ساده نیازمندیم /رگ خواب/مالیخولیا /زیرسقف دودی /برادرم خسرو /نهنگ عنبر  /2ویالییها

اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه
اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

96 /4 /24

4:32

6:8

13:10

20:32

یکشنبه

96 /4 /25

4:33

6:8

13:10

20:31

دوشنبه

96 /4 /26

4:33

6:9

13:10

20:31

سه شنبه

96 /4 /27

4:34

6:10

13:10

20:30

چهارشنبه

96 /4 /28

4:35

6:10

13:10

20:30

ج شنبه
پن 

96 /4 /29

4:36

6:11

13:10

20:29

جمعه

96 /4 /30

4:37

6:11

13:10

20:28

شنبه

96 /4 /31

4:38

6:12

13:10

20:28

فقه و زندگی

احکام احتکار و اسراف
براساس فتوای مقام معظم رهبری

رسیدن به این
حس درونی که من
میخواهم
تغییر کنم! نیاز به
الفبایی دارد که فرد
بایستی
آن ها را بداند و
درک کند .عدهای
خود را
دانای کل میدانند،
اما انسانی که
دغدغۀ
خودشناسی دارد
همیشه احساس
میکند که
باید تغییرکردن را از
جایی شروع کند

کتــاب «الفبــای تغییــر» بــا
عنــوان فرعــی «میخواهــم تغییر
کنم» ،نوشــتۀ دکتــر علی شمیســا
است و انتشارات نسل نو اندیش
آن را به چاپ رسانده و در اختیار
عالقهمندان قرارداده است.
یکی از کتابهای خوبی که در ســال  1396به
بازار کتاب معرفی شــد کتاب «الفبــای تغییر»
اســت .کتابــی کــه بــا دیــدن جلــد و خوانــدن
فهرست و نگاهی گذرا به مطالب آن بهشدت
شیفتهاش خواهید شد.
کتاب ــی فوقالع ــاده کارب ــردی ک ــه میتوان ــد
ب ــه ه ــر کس ــی در زندگ ــی کم ــک کن ــد .ای ــن
کت ــاب ک ــه نوش ــتۀ دکت ــر عل ــی شمیس ــا اس ــت
و از بخشه ــای بس ــیار کو چ ــک تش ــکیل
ش ــده اس ــت ،درواق ــع  ۱۰۰قان ــون مه ــم را بی ــان

کارتون

اشکال ندارد.
گفته میشود که استفاده از نیروی برق برای
روشنایی بیشتر از مقدار نیاز ،اسراف محسوب
نمیشود ،آیا این سخن صحیح است؟
شکی نيست که استفاده و مصرف هر چيز حتی
نيروی برق و نور چراغ بيشتر از مقدار نياز ،اسراف
محسوب میشود .آنچه صحيح است سخن
منقول از رسولاهلل (صلیاهلل عليه وآله وسلم)؛
«الس َر ف في خير» در کار
است که میفرمايدَ :
خير ،اسراف وجود ندارد.

شکی نيست
که استفاده و
مصرف هر چيز
حتی نيروی برق و
نور چراغ بيشتر از
مقدار نياز ،اسراف
محسوب می شود

یشــمرد .ســفیان
میکرد و شــیوۀ آنــان را غلط م 
ثوری از عالمان زهدفروش و ظاهرســازی بود که
عالوه بر مردم عادی ،امام صادق علیهالســام را
نیز از مظاهر دنیوی منع کرد .او زمانی مشــاهده
کــرد کــه امــام صــادق ،علیهالســام ،لباســی نو و
مناســب پوشــیده اســت؛ به امام ،علیهالسالم،
گفــت« :تــو نبایــد خــود را بــه زیورهــای دنیــا
آلود هســازی؛ برای تــو زهــد و تقــوا و دوری از دنیا
و مظاهــر آن شایســته اســت ».امــام صــادق،
علیهالســام ،بــا پاس ـخهای منطقــی خویــش او
را نســبت بــه اشــتباهاتش آ گاه کــرد و از تفکــرات
صوفیمآبانــه و انحرافی او ب هشــدت انتقاد کرد و
فرمود« :میخواهــم به تو ســخنی بگویم؛ خوب
توجه کن؛ ســخن من بــرای دنیــا و آخرتت مفید
خواهــد بــود .ای ســفیان! رســول گرامی اســام
یکــرد کــه عمــوم مــردم ازنظر
در زمانــی زندگــی م 
اقتصادی در مضیقه بودند و پیامبر(ص) خود را
باآناندر زندگیسادهوفقیرانههماهنگمیکرد؛
اما ا گــر روزگاری وضع معیشــتی مردم بهتر شــد،
اهل ایمان و نیکان و خوبــان روزگار به بهرهگیری
از آن ســزاوارترند ،نــه انســانهای فاجــر و منافق
و کافــر .ای ثوری! بــه خدا ســوگند! درعینحالی
کــه وضــع معیشــتی خوبــی دارم و از نعمتهــا و
موهبتهایخداوندمتعال کمالبهرهرامیبرم،
از روزی که خود را شناختهام شــب و روزی بر من
نمیگذرد ،مگر آنکه حقوق مالی خــود را بر طبق
فرمــان خداونــد متعــال ،که بــر من واجــب کرده
است ،اداکنم و به مصرف مناسبشرسانم».

معرفی فیلم

الفبای تغییر

نهنگ عنبر 2

احتکار چه چیزهــایی از نظـ ــر شرعـ ــی ح ـ ــرام
است؟ آیا تعـ ــزیـ ـ ــر م ــالـ ــی محتکـ ــران به نظ ـ ــر
جنابعالی جایز است؟
حرمت احتکار بر اساس آنچه در روايات آمده
و نظر مشهور هم همان است ،فقط در غالت
چهارگانه و در روغن حيوانی و روغن نباتی است
که طبقات مختلف جامعه به آن نياز دارند ،ولی
حکومت اسالمی هنگامی که مصلحت عمومی
اقتضا کند ،حق دارد از احتکار ساير احتياجات
مردم هم جلوگيری کند و اجرای تعزير مالی
بر محتکر به صورتی که حا کم صالح بداند،

صادق،علیهالسالم،برایناندیشهپایمیفشرد
که« :کوچیدن برای یک مســلمان عاقل شایسته
نیستمگردر سهمورد:بهبودبخشیدنبهوضع
اقتصادی (ســفرهای تجارتی و)...؛ کســب توشۀ
آخرت (ســفرهای زیارتی)؛ رســیدن به لذتهای
حالل(سفرهایتفریحی)».
آنحضرتافزونبرترغیببندگانصالحبهسوی
تهــای اقتصــادی ،خــود نیــز بــه غالمش،
فعالی 
مصادف،چنیندستور میداد«:مکانیپردرخت
و یــا ملــک ثابــت و غیرمنقولــی بــه دســت آور؛ زیرا
هــرگاه بــرای شــخصی حادث ـهای یا مصیبتــی رخ
دهــد و احســاس کند کــه بــرای تأمیــن خانــواده
تتــر
خــود پشــتوانهای دارد ،روح [و جانــش] راح 
خواهدبود».
پیشوای ششم از افرادی که در ظاهر زهد فروشی
کرده ،مردم مســلمان را به بهانۀ تقــوا و ترک دنیا
از فعالیتهای اقتصــادی منع میکردنــد انتقاد

علیهالسالم

میکن ــد ک ــه بای ــد آنه ــا را در
خودت ــان ایج ــاد کنی ــد .در
قس ــمت انته ــای ه ــر بخ ــش
(قان ــون) دو نوش ــتۀ ب ــزرگ ب ــا
عنوانه ــای «پیش ــنهادهای
م ــن!» و «پیم ــان اخالق ــی»
مش ــاهده میکنی ــد.
در پاییــن اولیــن عنــوان ،چنــد
پیشــنهاد کو چــک ،ســاده و
کاربــردی نوشــته شــده اســت
کــه پیشــنهاد میکنــم پاســخ
آنهــا را یادداشــت کنیــد؛ امــا
دومیــن عنــوان کمــی مهمتــر از
گــوشدادن بــه پیشــنهادهای
ایــن نویســندۀ خــوب اســت.
در قســمت «پیمــان اخالقــی»
شــما بایــد عهــد و پیمانــی،
هرچنــد ســاده ،بــا خــود
ببندیــد و حتــی تاریــخ آن روز
و امضایتــان را زیــر آن در ج
کنیــد .ایــن پیمانهــا در هــر بخــش (قانــون)
متفــاوت ا ســت.
پیشنهاد میکنیم در کنار دیگر کتابهایی که
مطالعه میکنید ،خواندن این کتاب زیبا را نیز
در اولویتهایتان قرار دهید.
قسمتهایی از پشت جلد کتاب:
رسیدن به این حس درونی که من میخواهم
تغییر کنم! نیاز به الفبایی دارد که فرد بایستی
آنهــا را بدانــد و درک کنــد .عــدهای خــود را
دانــای کل میدانند ،اما انســانی کــه دغدغۀ
خودشناسی دارد همیشه احساس میکند که
باید تغییرکردن را از جایی شروع کند.
در این نوشتار به صد قانون اشاره شده است
که الزم است بر آنها تأمل کنید؛ ابتدا ایرادات
خــود را تشــخیص بدهیــد و بعــد راه درمــان
قدمبهقدم را شروع کنید.

مستند پروازی در آرامش

این مســتند به ارتــش ایران
در ســا لهای پــس از پیــروزی
انقالب و نقش شــهید فالحی در
این زمینه میپردازد.
همافـــران نیـــروی هوایـــی اولیـــن نیـــروی
نظام ــی بودن ــد ک ــه ب ــه ن ــدای آزادیبخ ــش
امـــام راحـــل در جریـــان مبـــارزات انقالبـــی
لبی ــک گفتن ــد و پــسازآن س ــایر نیروه ــا ه ــم
بـــه صـــف عظیـــم ملـــت ایـــران پیوســـتند و
بنیــان رژیــم ستمشــاهی را در هــم کوبیدنــد.
ارتـــش ایـــران کـــه بعـــد از انقـــاب بـــا نـــام
مقــدس ارتــش جمهــوری اســامی شــناخته
میشـــد ،در طـــول دوران دفـــاع مقـــدس
هـــم نقـــش مهمـــی در حراســـت از مرزهـــای
جغرافیایـــی کشـــورمان داشـــت و ارتشـــیان
غیـــور بـــا فـــدا کاری و ازخودگذشـــتگی،
جانشـــان را در طبـــق اخـــاص نهادنـــد و
شــهدای زیــادی در راه دفــاع از میهــن تقدیــم
اســام و انقــاب کردنــد .مســتند «پــروازی در
آرام ــش» درب ــاره ارت ــش جمه ــوری اس ــامی
ای ــران و نق ــش نیروه ــای سـ ـهگانه ارت ــش در
جریـــان دفـــاع مقـــدس اســـت؛ داســـتان از

آنجـــا روایـــت میشـــود کـــه شـــاه از ایـــران
فـــرار کـــرد و بـــا رفتـــن او ،امیـــد بـــه پیـــروزی
در میـــان مـــردم بیشـــتر شـــد؛ در آن دوره
باوجـــود دلگرمـــی شـــاه بـــه ارتـــش ،بعضـــی
فرمانده ــان معتق ــد بودن ــد نبای ــد در مقاب ــل
مـــردم ایســـتاد و برخـــی از آنهـــا بـــه امـــام
خمینـــی (ره) دلبســـتگی داشـــتند.
نافرمانیهـــای زیـــاد در بدنـــه ارتـــش
شرو عشـــده بـــود بهطور یکـــه ســـربازان و
ام ــرای ارت ــش بهص ــف انق ــاب میپیوس ــتند
و نیروهـــای نظامـــی بهجـــای اطاعـــت از
فرماندهـــان ارشـــد ،دل بـــه امـــام و انقـــاب
بس ــته بودن ــد .در ادام ــه ای ــن فیل ــم ب ــه نق ــش
ارت ــش جمه ــوری اس ــامی در دوران جن ــگ
اشـــاره میشـــود؛ گفتوگـــو بـــا فرماندهـــان
ســـابق ارتـــش در ایـــن زمینـــه و نمایـــش
تصاوی ــری آرش ــیوی از دوران دف ــاع مق ــدس،
بخشه ــای مختل ــف ای ــن مس ــتند را ش ــامل
میشـــود.
در بخ ــش پایان ــی ه ــم ب ــه ماج ــرای س ــقوط
هواپیمـــای هرکولـــس نیـــروی هوایـــی کـــه
سرلشـــکر ولـــیاهلل فالحـــی نیـــز طـــی آن بـــه
شـــهادت رســـید اشـــاره میشـــود.

سودوکو




























































































